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Les polítiques d’igualtat LGTBI, es troben en un moment molt àlgid en molts dels municipis de
Catalunya, sent un dels motius l’aprovació de l’actual llei 11/2014, de 10 d’octubre per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aprovada per la Generalitat de Catalunya.
Les polítiques públiques són elements claus per tal d’afavorir canvis i transformacions socials
en clau d’igualtat. De manera progressiva, els últims anys han estat marcats per importants
canvis polítics i socials en matèria d’igualtat. Dins d’aquestes polítiques públiques d’igualtat
també s’haurien de incloure les polítiques d’igualtat per a Lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals (LGTBI), les quals el seu principal objectiu és el promoure el respecte de
la diversitat sexual i de gènere i eradicar la LGTBIfòbia.
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha de donar resposta a les diferents problemàtiques
en la que es troben les persones que integren el acrònim LGTBI, per tal de poder treballar en
respecte a la diversitat sexual.
Des de l’Ajuntament de Vilafranca, s’ha fet una aposta ferma adoptant el compromís al
desplegament d’aquestes polítiques, a través de l’elaboració i posterior posada en marxa del
Pla Local LGTBI. Aquest servirà per donar instruments de treball que permetin impulsar
transformacions socials que fomenti una millor cohesió social.
El present Pla Local LGTBI, ha tingut un compromís clar de treball per: Fomentar la visibilitat
del col·lectiu LGTBI, la mirada o perspectiva LGTBI a totes les àrees del Ajuntament de
Vilafranca, i finalment combatre la discriminació i la violència per raó d’orientació sexual i
identitat de gènere.
Per tot, és necessari continuar impulsant polítiques d’igualtat LGTBI, per tal de que aquesta
igualtat formal que transcriu la llei, és converteixi en una igualtat real.
Cal fer un reconeixement i agraïment especial, a totes les persones que han fet possible la
redacció d’aquest Pla Local LGTBI, oferint una visió amplia a nivell de ciutadania, del propi
col·lectiu LGTBI, així com dels treballadors i treballadores del nostre Ajuntament.
Per últim donar les gràcies a la Diputació de Barcelona i a Niu de Projectes per la seva
dedicació i suport al llarg de tot el procés.

Pere Regull Riba
Alcalde de Vilafranca del Penedès

Montse Arroyo Ferrando
Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
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1.PRESENTACIÓ
La participació i adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès l’any 2017 a la Xarxa de
Municipis LGBTI de la província de Barcelona, promoguda per l’Oficina de les Dones i LGBTI de
la Diputació de Barcelona, va suposar la consolidació de la voluntat institucional per desplegar
polítiques LGBTI a la ciutat.
Aquest compromís institucional s’emmarca en els avenços socials i normatius aconseguits als
darrers anys, fruit de les lluites per reconèixer i defensar els drets de les persones Lesbianes,
Gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia com ara la recent
aprovació en el Parlament de Catalunya de la Llei 11/2014, de 10 d'octubre.
Entre els reptes que planteja la Llei 11/2014 hi ha el desenvolupament de polítiques d’igualtat
LGBTI en l’àmbit local per tal de poder avançar en la construcció de societats més igualitàries.
La Diputació de Barcelona, des de l’Oficina de les Dones i LGTBI dóna suport tècnic i econòmic
als ajuntaments de la província per desenvolupar estratègies orientades a conèixer la realitat
d’aquests col·lectius (diagnòstics LGTBI) així com dissenyar actuacions estratègiques per
millorar la seva situació (Plans LGTBI).
Un Pla de LGBTI és un conjunt ordenat d’objectius i mesures que constitueixen la base per al
desenvolupament d’una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de persones
Lesbianes, Gais, Transgeneres, Bisexuals, i Intersexuals. És el document clau que, a més de
servir per a la planificació, possibilitarà el seguiment i avaluació posterior del camí recorregut en
aquest àmbit.
És sota aquest marc que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès assumeix el compromís de
desenvolupar el Pla Local LGBTI adreçat a la ciutadania del municipi.
El Pla local LGBTI del municipi de Vilafranca és resultat d’un procés d’anàlisi documental i de
participació de diferents agents institucionals i de ciutadania. Volem agrair a totes les persones
que han participat a les diferents fases del procés endegat les seves reflexions i aportacions
sense les quals aquest pla no hagués estat possible.
Per tal de garantir un desplegament efectiu del Pla Local LGBTI per als propers anys, aquest pla
ha de comptar amb el compromís polític de tots els membres del govern per donar l’impuls
institucional necessari que garanteixi el compliment dels compromisos assumits. Així mateix, per
al desplegament operatiu del conjunt d’accions establertes, des de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès s’ha constituït una comissió interdepartamental que vetllarà per a garantir un treball
transversal i coordinat.
El Pla Local LGBTI del municipi suposa un avenç significatiu en la construcció de societats més
justes i igualitàries on tothom pugui expressar la seva identitat de gènere i/o orientació sexual
lliure de prejudicis i discriminacions.
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Aquest pla s’estructura en 6 eixos d’intervenció que travessen les diferents àrees de participació
social, econòmica cultural i social de la vida de les persones, i s’orienta a millorar la situació de
les persones LGBTI però sobretot, vol incidir en la conscienciació social per tal de sensibilitzar al
conjunt de la ciutadania en l’acceptació de la diversitat com a valor i riquesa d’un territori.

2.- PLANTEJAMENT METODOLÒGIC
El Procés metodològic desenvolupat ha comprès dues fases o blocs de treball:
Primera Fase: Diagnòstic
El Procés metodològic desenvolupat per a l’elaboració del diagnòstic s’ha basat en donar
resposta a la pregunta:
Quina és la realitat del col·lectiu LGBTI? Quines són les seves necessitats?
Anàlisi de la trajectòria realitzada fins al moment en matèria de LGBTI a partir de la consulta de
fonts d’informació secundària i de les opinions i aportacions recollides en la fase de consulta i
participació.
La metodologia utilitzada ha combinat l’anàlisi documental a partir de la recollida d’indicadors,
així com la consulta de diferents estudis, memòries i actuacions realitzades fins ara
adreçades a la ciutadania.
Per altre banda, s’ha fet servir l’aproximació qualitativa per tal de recollir les opinions,
percepcions, propostes de futur i detecció de necessitats a partir de la consulta directa a
diferents agents i persones referents.
La proposta en aquesta primera fase ha estat treballar des d’una vessant participativa mitjançant
la dinamització d’entrevistes i Grups de Discussió.
ENTREVISTES
Les entrevistes han estat realitzades segons un guió previ amb l’objectiu de recollir les opinions,
necessitats de les persones LGBTI i propostes d’accions en relació diferents àmbits d’anàlisi
(cultura institucional, Lgbtifobia, educació, salut, mercat de treball, entre d’altres).
Les persones que varen participar han estat:






Rubèn Calvo. Cap de joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Eloi Biosca. Professor d’Institut, i autor del llibre Per la Corda Fluixa.
Àngels Soler. Presidenta de l’antiga AMPGIL de Vilafranca del Penedès.
Montse Arroyo. Regidora de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Eva Millas. Tècnica d’Igualtat i LGTBI de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

TALLERS PARTICIPATIUS AMB PERSONAL TÈCNIC I CIUTADANIA
S’han realitzat 2 tallers participatius. Un amb personal tècnic de diferents àrees municipals i un
amb altre amb ciutadania, persones LGBTI i entitats del municipi. L’objectiu dels mateixos ha
estat recollir necessitats, problemàtiques que detecten envers la realitat LGBTI des de la seva
àrea d’intervenció així com recollir propostes d’accions que haurà d’incloure el pla.
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GRUP DE DISCUSSIÓ LGBTI TÈCNIC – Realitzat el dia 15 de març de 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Victor Laspalas. ( Cap Recursos Humans)
Joan Recasens (Tècnic d’esports)
Cristina Sans (Tècnica en dinamització Juvenil)
Marc Sorribas. (Tècnic de Convivència i Ciutadania
Montse Mestre. (Responsable de voluntariat i participació)
Anna Mas Blasco. (Voluntariat i participació)
Xavi Senabre. (Cap de Serveis Socials)
Montse Gonzalez (Responsable de Foment i Ocupació)
Cristina Toro (OAC)

GRUP DE DISCUSSIÓ LGBTI (CIUTADANIA) Realitzat el dia 15 de març de 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eloi Biosca ( Professor i LGBTI)
Ruth Bonilla (títol personal i LGTBI)
Àngels Soler (Antiga presidenta de l’Associació AMPGIL)
Amor Collado (títol personal )
Marta Àvila (membre de l’associació transvaginarias i LGTBI)
Joan Parra. (Amnistia Internacional)
Roser Lloverola. (Amnistia Internacional)
Mariona Cuyàs (membre del grup de joves diversxs)

Segona Fase: Disseny del Pla LGTBI
Què podem fer per avançar en la construcció d’una ciutat més igualitària?
Per tal de consensuar els objectius i accions a desplegar durant els propers anys, i arran de les
conclusions del diagnòstic efectuat, es van realitzar dos sessions de presentació, debat i contrast
d’accions amb personal municipal i un taller amb la ciutadania de Vilafranca del Penedès.
Aquests tallers es van realitzar els dies 6 i 11 de juliol.
Les persones participants han estat:
Grup Professionals de diferents àrees de l’Ajuntament:
Dolors Peñafiel Hervas. Cap d’Educació.
Angel Hom. Cap de Cultura.
Núria Sanroma. Cap de Salut.
Juan Alcalà. Caporal Policia Local.
Marc Sorribas. Mediador del Servei Convivència i Ciutadania.
Rubén Calvo. Cap de Joventut.
Xavi Senabre. Cap de Serveis Socials.
Anna Baqués. Mediadora en practiques del Servei de Convivència i Ciutadania.
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Grup Ciutadania – dia 11 de Juliol de 2018
Toni Alsina. Sindicalistes Solidaris. UGT.
Eloi Biosca. Professor LGBTI – IES Eugeni d’Ors.
Anna Pujadó. Grup Municipal Vilafranca en Comú.
Angels Masachs. Associació Ginesta. Grup de Dones afectades per càncer de pit.
Joan Parra. Amnistia Internacional.
Roser Lloverola. Amnistia Internacional.
Amor Collado. A títol individual.
Leonor Giron. Grup Municipal PSC.
Beatriz Reina. AAVV Clotes.
Esther Serret. Responsable del SIAD(Servei d’informació i atenció a les dones).
Clara Sant. Assemblea Feminista La Ruda Antipatriarcal.
Laura Rafols. Grup Municipal CUP.
Eva Millas. Tècnica d’Igualtat Ajuntament de Vilafranca.
Jordi Espanya . A títol individual.
Toni Androver. Amnistia Internacional.
3.- BREU RECORREGUT HISTÒRIC – FITES CAP LA IGUALTAT DEL COL·LECTIU LGBTI1:
Els avenços aconseguits per la visibilització i reconeixement de les persones LGBTI no es poden
separar de la perseverança del moviment activista del mateix col·lectiu, que fa molts anys lluita
per aconseguir que els seus drets i necessitats siguin reconeguts de manera efectiva. Cal
recordar que l’homosexualitat es penalitza sota el règim de Franco amb la «Ley de vagos y
maleantes» (LVM) de 1933, quan al 1954 inclou els homosexuals i que serà substituïda per la
«Llei de perillositat i rehabilitació social».
Des d’aleshores, les lluites i accions per a la defensa dels drets de les persones LGBTI han estat
constants. Algunes de les fites aconseguides i que cal destacar han estat:
1970 Primera actuació organitzada en contra de l’homofòbia coincidint amb la discussió de
l’avantprojecte de la Llei de perillositat i rehabilitació social a les Corts espanyoles.

Font: Revista Lambda. Nro.82 El camino hacia la igualdad 30 años de lucha por los derechos LGTB en el estado
Español http://www.lambda.cat/images/RevistaLambda/revista82.pdf
1
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1971 neix el primer col·lectiu organitzat, el MELH (Movimiento Español de Liberación
Homosexual).
1975 Creació del Front d’alliberament Gai de Catalunya impulsor d’una nova etapa d’activisme
del col·lectiu ( no fou reconegut legalment fins al 1980).
1977 (Maig) es crea a Barcelona la «Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del
Estado Español» (COFLHEE) i es celebra la 1ra manifestació il·legal, per l’alliberament lesbià i
gai. «Dia de l’orgull gai» que té lloc a l’Estat espanyol.
1978 (Desembre), el Consell de Ministres d’Adolfo Suárez retira l’homosexualitat de la llei de
Perillositat i Rehabilitat Social i canvia el seu nom, per “Llei d’escandall públic” publicada al BOE
el 11 de Gener de 1979.
A partir d’aquesta data comencen a crear-se associacions i grups d’activisme per construir un
moviment sòlid plural.
1979 se crea el primer grup reivindicatiu de transsexuals que neix a Barcelona dins de la CCAG
sota el nom de Col·lectiu de Travestis i Transsexuals.
1982 la COLFHEE es reuneix amb el govern socialista per plantejar reivindicacions com ara la fi
de la discriminació, la derogació de l’article 352 del Codi de Justícia Militar en què es castiga
l’homosexualitat dins de l’exercit
1983 es despenalitzen les operacions de canvi de sexe mitjançant la Reforma del Codi Penal.
1989 Presentació per part de la COFLHEE d’un projecte de llei antidiscriminatòria.
1989, el Parlament Europeu dicta una resolució sobre la discriminació dels transsexuals amb un
seguit de recomanacions als Estats membres per acabar amb la discriminació de les persones
transsexuals.
Els 90 es caracteritzen per un moviment espontani divers i per l’entrada de persones lesbianes i
de gais als espais de la premsa, de la televisió i del cinema. Els «28 de juny» comencen a
constituir-se en actes massius a les grans ciutats i, progressivament, en un moment de
celebració festiva i pública, on es posa de manifest no tant una unitat d’acció política sinó,
sobretot, un col·lectiu plural i divers.
1991 es constitueix la Federació Estatal de Gais i Lesbianes.
1992 neix el CTC (Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya – Pro Drets), destacant
posteriorment pels seus plantejaments revolucionaris donant un caràcter preponderant al sexe
psico-social sobre el sexe genital.
1995 neix la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona.
1996, el nou Codi penal del 25 de maig reconeix l’homofòbia com a constitutiva de delicte, igual
que la xenofòbia. També al febrer d’aquest any es crea la FAT (Federación de asociaciones de
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transexuales del Estado Español). Posteriorment, passen a ser la FELGT (Federación Estatal de
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).
1998 s’aprova la «Llei d’unions estables de parella» catalana, la qual regula en el seu capítol
segon la unió estable homosexual i atorga certs drets a les parelles homosexuals.
2004 neix el programa per a la no-discriminació de les persones gais, lesbianes i transsexuals.
2005 el Parlament de Catalunya reforma el Codi de Família i legalitza el dret d’adopció per a
parelles del mateix sexe.
La Llei 3/2007, de 15 de març, «Llei reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al
sexe de les persones», legisla per primera vegada a l’Estat espanyol el canvi de sexe que es
produeix en els casos de disfòria sexual.
2004 Creació del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i dones transsexuals per part de
l’Ajuntament de Barcelona.
2005 aprovació per part de la Generalitat del programa per al col·lectiu Gai, Lesbià, i
Transsexual.
2007 Creació del Consell Nacional LGBT.
2008 Entrada en vigor del primer pla interdepartamental contra la discriminació de les persones
homosexuals i transsexuals.
El 7 d’octubre de 2007 hi ha la primera manifestació per la despatologització trans a Barcelona,
entre altres ciutats, sota el lema «Contra la disfòria de gènere». Les operacions de canvi de sexe
a Catalunya es van començar a fer al desembre de 2008.
El 2 d’octubre de 2014, el Parlament de Catalunya aprova la «Llei per a garantir els drets de
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfobia.
D’altre banda, la celebració de les diferents Diades Internacionals han suposat un espai
important de reivindicació i visibilització del col·lectiu LGBTI, són diverses les dates de celebració
de fites importants del col·lectiu LGBTI:
Cada 17 de maig, el Dia Internacional contra l’Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia (IDAHOBIT)
mobilitza el suport per al col·lectiu LGBTI, a tot el món, en commemoració de la desclassificació
de l’homosexualitat com a malaltia mental el 1990.
El Dia Internacional contra l’Homofòbia en el Futbol es commemora el 19 de febrer.
El 28 de juny es commemora el Dia per l'Alliberament de lesbianes, Gais, homes i dones
Transsexuals i Bisexuals.
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El Dia de la Visibilitat Lèsbica té l’objectiu de fer visibles les lesbianes en la seva doble
discriminació per ser dones i lesbianes. A Catalunya se celebra el 26 d’abril, una data entre el 8
de març, dia internacional de les dones i el 17 de maig, Dia Internacional contra la homofòbia, la
lesbofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
El 24 d’octubre es reivindica la despatologització de les persones trans.
El 31 de març celebrem el Dia per a la Visibilitat Trans.
4. MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA2
L’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia. Aquesta llei és fruit de la lluita i reivindicacions del moviment associatiu
dels col·lectius de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI)
L’objectiu d’aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a
assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat
L’objecte de la mateixa queda definit a l’article 1, on expressa que “aquesta llei té per objecte
establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i la no-discriminació
per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, en els àmbits, tant públics
com privats, sobre els quals la Generalitat de Catalunya i els ens locals tenen competències”.
De fet, el nou marc legislatiu tant autonòmic, com estatal o europeu, ha fet possible un canvi de
visió social cap a lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, en gran mesura pel
treball continuat de sensibilització, informació i divulgació d’entitats i de persones.
Alguns dels antecedents d’aquesta llei els trobem en diferents entorns territorials:
Àmbit de Catalunya:
 La Resolució 242/III del Parlament de Catalunya, del 4 de desembre de 1991, sobre la
no-discriminació de les persones per raons d’opció sexual, explicita el suport als
col·lectius i centres associatius que treballen en el camp de l’homosexualitat, i la
Resolució 243/VI del Parlament de Catalunya defensa la no-discriminació per motiu
d’opció sexual.
 La Llei 3/2005, del 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1998 del Codi de família, de la Llei
10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de successions per
causa de mort en el dret civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela. Aquesta llei
estableix, essencialment, l’adopció per part de persones homosexuals.

2

Llei 11/2014, de 10 d’Octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfobia.
Guia per a l’elaboració de plans locals LGBTI. Col·lecció Eines. Sèrie Benestar i Ciutadania. Diputació
de Barcelona. 2017
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 La creació, el 28 de juny de 2005, del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual,
fins a la creació, per mitjà del Decret del 26 de juny del 2007, del Consell Nacional de
Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals.
 La creació i posada en funcionament per acord de Govern, el 5 de setembre de 2006, del
Pla interdepartamental per la no-discriminació de les persones homosexuals i
transsexuals, actualitzat per acord de Govern el 9 d’octubre de 2012.
Àmbit de l’Estat:
En l’àmbit jurídic, a nivell estatal s’han aprovat una sèrie d’iniciatives legislatives, entre les quals
cal destacar:
 De la mateixa Constitució Espanyola es desprenen llurs drets, especialment, dels
articles 10, 14 i 18
 la Llei 13/2005, de l’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi civil en matèria de dret a
contreure matrimoni;
 la Llei 14/2006, del 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida;
 la Llei 3/2007, del 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa
al sexe de les persones;
 la Llei 62/2003, del 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social (articles 27 a 43);
 Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal.
 Codi Penal l'art. 22.4 on s'especifica la discriminació per motius d'orientació sexual,
identitat sexual i per raons de gènere, així com es tipifica a l'art. 510 mesures penals
específiques per delictes d'homofòbia i transfòbia.
Àmbit Autonòmic:
Durant els darrers anys, a l’igual que a Catalunya, diferents comunitats autònomes de l’Estat
Espanyol han aprovat lleis LGBTI. Algunes lleis autonòmiques, entre d’altres, que s’estan
aprovant des de l’any 2015: Extremadura (2015), Madrid (2016), Illes Balears (2016), Comunitat
Valenciana (2017), Aragó (2018), Andalusia (2017).
Àmbit Europeu:
De les diferents legislacions destaquen:


Tractat d'Amsterdam de 1997 on es recull a l'article 13 la necessitat de combatre la
discriminació per raó de sexe i orientació sexual.

 Les resolucions del Parlament Europeu del 8 de febrer de 1994, del 18 de gener de 2006
i del 24 de maig de 2012, relatives a la igualtat de drets de lesbianes i gais i a la lluita
contra la discriminació i l’homofòbia.
 La Directiva 2000/78/CE, del Consell, relativa a l’establiment d’un marc general per a la
igualtat de tracte al lloc de treball i en l’ocupació.
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 L’article 21 de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, per mitjà del qual es
consagra, entre altres, la prohibició de discriminació per orientació sexual com a dret
primari de la Unió.
A nivell internacional, és important destacar:


Els Principis de Yogyakarta, sobre l'aplicació de la legislació internacional de drets
humans en relació amb l'orientació sexual i la identitat de gènere (2006). Aquest
document, elaborat a la Universitat de Gadjah Mada a Yogyakarta –Indonesia- per una
sèrie d'especialistes en drets humans de diverses disciplines i procedents de 25 països,
s'ocupa d'una amplia gama de normes referents als drets humans i la seva aplicació en
qüestions relatives a l'orientació sexual i la identitat de gènere.

Desenvolupament de la llei 11/2014: Principis i Àmbits d’intervenció 3
Aquesta llei s’aplica, en l’àmbit territorial de Catalunya, a qualsevol persona, física o jurídica, de
dret públic o privat. La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i
promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.
Les mesures que estableix aquesta llei per a fer efectiu el dret de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres o intersexuals (LGBTI) a la igualtat i la no-discriminació a què fa referència l’apartat
1 afecten:
a) Totes les àrees de la vida social.
b) Totes les etapes de la vida.
c) Totes les contingències en el decurs de la vida, com ara qualsevol canvi en l’estat civil, la
formació d’una família, la malaltia, la incapacitació, la privació de llibertat o la mort.
Aquesta llei vol regular un seguit d’aspectes i àmbits d’actuació dels poders públics:
Un dels objectius de la Llei és promoure estudis que facilitin dades reals de la situació i regular
la garantia estadística en la recollida de dades.
Un altre àmbit que regula aquesta llei és el de la necessària formació i sensibilització de
qualsevol professional que en algun moment de la seva carrera es pugui haver d’enfrontar a un
cas relacionat amb la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere, i també el deure d’intervenció.
En l’àmbit de l’educació s’han regulat qüestions perquè en tot el sistema educatiu, com ara en
els continguts dels materials escolars, en les activitats esportives escolars i en les de lleure
infantil i juvenil, en els recursos formatius o en la formació de mares i pares, es tingui en compte
la diversitat afectiva i sexual i s’eviti qualsevol tipus de discriminació, i perquè es disposi de
mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament de què puguin ésser objecte les persones
LGBTI en el medi escolar.

3

Llei 11/2014, de 10 d’Octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
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En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport s’han introduït criteris d’acció positiva contra
qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere en les activitats esportives, en la producció cultural i en l’educació no formal.
Atenent la importància dels mitjans de comunicació a l’hora d’apropar les diferents realitats
socials a la població, la Llei planteja recomanacions als mitjans audiovisuals perquè no es
permeti la difusió de continguts que puguin fomentar o justificar l’homofòbia, la bifòbia o la
transfòbia.
En l’àmbit de la salut, es regula la necessària sensibilització i prevenció pel que fa al VIH/SIDA i
altres infeccions de transmissió sexual; l’estudi, la recerca i el desenvolupament de polítiques
sanitàries específiques, i també els tractaments associats a la transidentitat i la intersexualitat o
l’accés a les tècniques de reproducció assistida, entre altres mesures, perquè no hi hagi cap
tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en
l’atenció sanitària.
Els serveis socials són un altre dels àmbits que regula aquesta llei, tant pel que fa a
l’establiment de mesures de suport i de prevenció eficaces per a adolescents i joves en situació
de vulnerabilitat i per a persones que puguin patir discriminacions múltiples, com pel que fa al
foment del respecte a lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals en els equipaments
socials.
La garantia real i efectiva de la no-discriminació i del ple exercici dels drets de les persones
LGBTI en matèria d’ocupació i en les condicions de treball, i el foment d’indicadors d’igualtat i
la formació específica en la inspecció laboral i en prevenció de riscos laborals també són regulats
per aquesta llei.
La Llei conté un apartat específic per a les persones transgènere i per a les persones
intersexuals, atesa la mancança de drets que han patit històricament.
De manera específica la llei regula al títol II, les Polítiques públiques per promoure la igualtat
de les persones LGBTI i on podem dir s’emmarquen els Plans LGBTI fent menció als diferents
àmbits d’intervenció i al paper dels i de les professionals de l’administració pública:
Títol II. Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI
Capítol I. Professionals que actuen en àmbits sensibles
Article 10. Formació i sensibilització 1. Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la
formació i la sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció,
assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia
i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació. 2. S’ha d’impulsar la formació del personal,
tant funcionari com laboral, no transferit d’altres administracions públiques, per mitjà de convenis de
col·laboració o altres instruments.
Article 11. Deure d’intervenció 1. Els professionals a què fa referència l’article 10, si tenen coneixement
d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de
seguretat i a l’òrgan competent. 2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha d’elaborar un protocol
específic d’actuació.
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5.- MARC CONCEPTUAL
Parlar del col·lectiu LGBTI i les polítiques públiques en defensa dels seus drets obliguen a fer
una aturada per repensar i reflexionar sobre els per què i com les persones LGBTI continuen
essent un col·lectiu que pateix importants vulneracions dels seus drets.
Abans de tot cal apuntar que dins de l’acrònim LGBTI trobem realitats diverses entre els
mateixos col·lectius que conflueixen sota aquestes lletres. Les persones lesbianes, gays,
transexuals o transgèneres, i les intersexuals viuen realitats diferenciades i marcades per la seva
orientació sexual i/o identitat de gènere, però sobre tot per la visibilització o invisibilització,
reconeixement o no reconeixement del col·lectiu que engloba cada paraula.
Tal i com apunta el sexòleg Joserramón Landauretajauregui, en el seu llibre Otra perspectiva:
sexo sentido y sexo deseado4, podem compartir que cada col·lectiu engloba fets i circunstancies
diferents:
“La categoría homosexual aglutina hechos sexuales que son muy diversos, diferentes y discontinuos; de lo cual, en
el mejor de los casos, y si fuese menester salvar el término, seguramente habría que diferenciar diversas y múltiples
homosexualidades distintas entre sí. Otro tanto ocurre con las mujeres y los varones heterosexuales; e igualmente
ocurre con los transexuales masculinos y los femeninos.”

Tot i això, malgrat les diferències, no podem fugir de la realitat que comparteixen, i és que totes
aquestes persones han patit i continuen patint discriminacions per raó de la seva identitat de
gènere, i/o orientació sexual, i/o expressió de gènere, perquè no respon a la norma imperant, i el
sistema d’ordenació social de les diferents dimensions que engloben la diversitat sexual i
afectiva. De fet, i continuant amb aquest sexòleg, tots i totes, els anomenats heterosexuals, i els
LGBTI, compartim les mateixes realitats i dimensions en relació a l’orientació sexual i identitat de
gènere:
En realidad, les ocurre un hecho universal que nos ocurre a todos sin distinción alguna: todos tenemos una
preferencia por el uso de una mano porque todos tenemos una determinada dominancia cerebral. Del mismo modo,
todos tenemos una preferencia sexual y todos tenemos una identidad sexual. El hecho es sólo uno y es universal
pero se expresa mediante varios modos que son hechos de diversidad perfectamente correctos y normales.
La única diferencia: la frecuencia de ocurrencia. Unos son muy frecuentes y otros son menos frecuentes. Por
razones morales, se ha convertido la moda en la norma; o sea, el dato que más se repite en una prescripción que ha
de ser cumplida por todos. De ese modo, se procura igualdad social mediante estandarización forzada.

La perspectiva de la diversitat afectiva – sexual, amplia la mirada en torn aquest ordre imposat,
en posar l’accent en les quatre dimensions que engloba i fa visible allò que semblava no existir o
no es volia que existís: la diferenciació, la diversitat, el fet que hagi persones que no
s’identifiquen amb un sistema de divisió dels sexes de caràcter binari. Cal anar molt més enllà de
la genitalització per comprendre el fet de la diversitat afectiva-sexual, ja que al llarg de la història
la diferència ha estat present en l’espècie humana però també en altres espècies animals.

4

Otra perspectiva: sexo sentido y sexo deseado. Joserra Landarroitajauregui. Editorial Síntesis.
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De todo lo anterior resulta una cuestión que, bien mirada, es extraña y extravagante: para hablar de alguien y de
cómo ha de ser categorizado en una cuestión que es del todo particular e íntima, tiene más valor (más rigor o más
certeza) lo que alguien dijo tras mirarle apenas unos segundos entre las piernas cuando era un recién nacido, que lo
que esa misma persona afirma de sí misma, con rotundidad, en pleno uso de sus capacidades, siendo ya adulta,
soberana y madura.

I què passa amb les persones intersexuals?
Les persones intersexuals o amb DDS (Diversitats del Desenvolupament sexuals) són persones
que presenten una combinació intermèdia o atípica de trets físics que s’atribueixen a homes i
dones, com ara una combinació poc freqüent de cromosomes, variabilitat genètica o gonadal o
diferències sexuals congènites. La intersexualitat parteix d’un recorregut al llarg de dos pols, on
el masculí i el femení són dos fets d’una mateixa sexualitat que és “inter”.
Un dels trets claus a considerar quan es parla d’intersexualitat és el de variació. Seguint a Mauro
Cabral5, quan es parla d’intersexualitat es fa referència a totes aquelles situacions en les que el
cos de la persona no s’adscriu a l’estàndard de corporalitat femenina o masculina culturalment
vigent.
Per tant, parlar d’intersexualitat implica parlar de cossos en plural, de variacions de la
corporalitat, amb un ample ventall de possibilitats que no s’adscriuen dins dels models de cossos
típicament femenins o masculins i definits des del sistema cultural de gènere que determina el
model binari com a norma.
La realitat és tossuda i mostra com hi ha moltes persones que no són classificables en el model
binari – el del dimorfisme sexual – ja que hi ha persones que presenten característiques d’un
sexe i de l’altre.
Avui dia, podem dir que la intersexualitat és una de les claus explicatives gràcies als avenços
científics sobre el procés de sexuació humà. Seguint al sexòleg Joserramón Landareutajaregui,:
La intersexualidad hace referencia a un sexo que se va haciendo complejamente en un continuo cuyos
polos son- sobre todo- dos representaciones teóricas (dos etiquetes). De tal suerte que cada hecho – este
o aquel – si bien puede, y suele clasificarse binomialmente (etiquetarse con una u otra categoría sexual),
es de cierto un punto en un continuo de puntos.
Desde la intersexualidad, lo masculino es en relación (de más, de menos, de similar, de diferente, etc.)
con lo femenino y viceversa, y cada hecho-masculino o femenino- con las múltiples y diverses
expresiones de lo masculino y con las múltiples y diverses formes de lo femenino.

5

Mauro Cabral i Gabriel Benzur. Entrevista: Cuando digo Intersex.Un diálogo introductorio a la
intersexualitat. 2005
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La Diversitat afectiva-sexual i les quatre dimensions del concepte6:
Per entedre aquesta realitat de la diversitat sexual i afectiva, cal revisar quatre dimensions que
l’ordenen i interectuen. Prenem com a base teòrica el quadre desenvolupat per l’Associació
Candela, en el manual “Pam a pam, coeduquem Quadern pedagògic per al professorat del cicle
formatiu de grau superior d'educació infantil”editat i publicat per l’Institut Català de les Dones:

Font: “Pam a pam, coeduquem Quadern pedagògic per al professorat del cicle formatiu de grau superior d'educació
infantil”: Programa Estimar no fa mal. Associació Candela. Institut Catalá de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2015

Segons aquest marc, podem veure com existeixen múltiples realitats afectives i sexuals, que
superen el marc normatiu binari:
El sexe: és la categoria que defineix les característiques sexuals primàries i secundàries dels
nostre cos( cromosomes, gònades, càrrega hormonal, genitals...). La biologia ha classificat
tradicionalment els cossos entre les categories mascle i femella, pero no tots els cossos poden
encasellar-se en aquestes dues categories segons una lógica binària. Les persones Intersexuals
queden per tant excloses d’aquesta categoria binaria.

Guia per a l’elaboració de plans LGBTI. Col·lecció Eines. Sèrie Benestar i Ciutadania. Diputació de
Barcelona.2017.
6
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La identitat de gènere: és el gènere amb el qual una persona s’identifica. Es generalitza la idea
que les femelles s’han d’identificar com a dones i els mascles, com a homes. Tot i així persones
trans mostren que el fet de nèixer amb uns sexe mascle o femella, no es correspon amb la
identitat de gènere sentida. Es a dir, que existeixen persones al amb un sexe biològic mascle per
exemple, però se senten dones, i a la inversa. Són les dones transexuals i els homes transexuals
que no queden reconegudes en el sistema binari heteronormatiu.
L’expressió de gènere es refereix als comportaments, rols, roba, aficions i gestualitat d’una
persona. En la nostra societat hi ha una clara divisió entre els comportaments associats a la
masculinitat i aquells associats a la feminitat. Les persones amb expressions de gènere no
normativa, com ara dones masculines, homes femenins són les que pateixen exclusions al no
identificar-se amb els comportaments binaris associats a la masculinitat i feminitat.
L’orientació afectiva -sexual té a veure amb l’objecte de desig (heterosexual, bisexual,
homosexual). Té a veure amb qui t’agrada en un sentit afectiu i/o qui t’atreu sexualment.
Así pues, la primera habla del sexo asignado (sexación), la segunda habla del sexo sentido (identidad) y
la tercera habla del sexo deseado (orientación).

Aquesta perspectiva més ampla, que reconeix la diversitat sexual i afectiva dels éssers humans,
obre la porta al reconeixement dels drets de totes les persones, independentment de la categoria
o etiqueta en què quedi emmarcada. I sobretot obre la porta per transitar un camí esperançador i
transformador de visibilització i reconeixement que, ense dubte ajudarà a moltes persones i
famílies, que les acompanyen i pateixen com la societat les rebutja.
Ni las personas homosexuales (varones o mujeres) ni las personas heterosexuales (varones o mujeres) eligen —ni
optan, ni deciden, ni construyen— su orientación del deseo. Lo mismo ocurre con la identidad sexual: ni las
personas transexuales (varones o mujeres) ni las personas cisexuales (varones o mujeres) eligen o deciden su
identidad sexual. En el mejor de los casos, la conocen, la descubren, la aceptan, la expresan y la gestionan.
Y, en el peor de los casos, no hacen ninguna de tales cosas; lo cual viene a ser una buena inversión en sufrimiento
propio y ajeno. Cuando uno no se conoce, no se descubre, no se acepta, no se expresa o no se gestiona: sufre; y
cuando uno pelea contra sí mismo, siempre pierde.
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PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL DIAGNÒSTIC
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EIX 1.- IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE DIVERSITAT SEXUAL AL MUNICIPI
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Les polítiques públiques de LGBTI tenen com a finalitat transformar les condicions que fan que
encara continuïn les desigualtats de drets per les persones lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals (LGBTI) als diferents àmbits de la vida personal, social, política,
econòmica i cultural. Aquestes polítiques busquen promoure i garantir el gaudi dels mateixos
drets i oportunitats que el conjunt de la ciutadania d’acord amb el principi constitucional d'igualtat
i no discriminació.
A nivell Autonòmic, al 2006 es va aprovar el Pla Interdepertamental per a la no discriminació de les
persones homosexuals i transsexuals. Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual (2006-2010) de
la Generalitat de Catalunya.

Des de l'àmbit local, i concretament en quant polítiques més estructurades, l’Ajuntament de
Barcelona és pioner en el desplegament de plans d’actuació adreçats a tota la ciutadania per a
visibilitzar i reconèixer els drets de les persones LGBTI. Algunes administracions pioneres han
estat:
-

Pla Municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual (2010-2015). Regidoria de Drets
Civils, Ajuntament de Barcelona.

-

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere. Mesures per a la Igualtat LGTBI (2016-2020).
Regidoria de Feminismes i LGBTI, Ajuntament de Barcelona.

-

Pla contra l’homofòbia i la transfòbia (2013-2017). Ajuntament de Berga.

-

Pla transversal de drets civils i ciutadania. Sabadell, ciutat gresol. La gestió inclusiva de la
diversitat d’edat, d’origen, de gènere, de creences i d’orientacions i identitats sexuals (20132017). Ajuntament de Sabadell.

-

Diagnosi de la realitat de la realitat de les persones homosexuals a Terrassa (2014). Servei
Ciutadania i Drets Civils, Ajuntament de Terrassa.

-

Osona una comarca amb tots els colors. Pla marc per la igualtat per raó d’orientació i identitat de
gènere a Osona. UVic, Consell Comarcal d’Osona, Diputació de Barcelona (2016).

Així mateix, des de les administracions locals, s'han anat desenvolupant accions de
sensibilització i conscienciació envers la realitat del col·lectiu LGBTI a diferents municipis, entre
els quals destaquen per la seva trajectòria, Sabadell, Castelldefels, Sitges, Sant Joan de
Vilatorrada, Terrassa. Tot i que aquest tipus d’accions de sensibilització es van realitzant en
l’àmbit municipal de manera més o menys continuada.
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D’altra banda, a la llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
queden recollides l’obligatorietat d’impulsar un conjunt d'accions que han de desenvolupar els
poders públics. Aquestes actuacions per ser efectives i respondre a una estratègia integral han
de quedar estructurades en un Pla Local de LGBTI i de diversitat sexual.
Un pla LGBTI és un conjunt d'accions que deriven d’un diagnòstic previ sobre les necessitats del
col·lectiu LGBTI i que, ordenades i ben estructurades, busquen promoure canvis en positiu per a
garantir els drets fonamentals de les persones, independentment de la seva orientació sexual i
identitat de gènere.
La Generalitat de Catalunya des del Contracte Programa per als anys 2016-2019 estableix
ajudes per a municipis de més de 20.000 habitants i Consells Comarcals de Catalunya, com a
mesura de suport i cooperació interinstitucional al desplegament de la llei 11/2014. Aquest suport
inclou la realització d’una diagnosi territorial per conèixer les necessitats de les persones LGBTI,
promoure el desplegament de la llei als diferents àmbits de les polítiques locals i garantir l’atenció
a les víctimes de LGBTIfòbia.
Tot i ser un tema innovador, l'experiència de molts Ajuntaments en el desplegament de Polítiques
d'igualtat de gènere, ha comportat que puntualment s’hagi incorporat aquesta mirada LGBTI en
algunes de les accions que es desenvolupen. Per tant, podem constatar que una bona trajectòria
de l’organització municipal en el desplegament de polítiques de gènere pot incidir positivament
en el desplegament d'accions orientades al col·lectiu LGBTI, enfortint l'experiència, i la
sensibilització envers la realitat d’aquest col·lectiu així com reforçant el compromís institucional
per a garantir un bon desplegament del futur pla local LGBTI. La implicació del cos polític i tècnic
del conjunt d`àrees i serveis de l’ajuntament i la destinació de recursos és un condicionant previ
per poder incorporar la perspectiva de la diversitat sexual de manera transversal en el conjunt de
polítiques locals cap a la ciutadania.
En aquest eix indagarem sobre la trajectòria institucional en el desplegament d'accions
adreçades a combatre les desigualtats del col·lectiu LGBTI, així com els recursos, tant humans,
com econòmics i de temps, destinats la promoció d’aquests canvis, com ara si hi ha persona de
referència política i/o tècnica, si s'ha creat una comissió LGBTI, si s’han fet accions formatives
internament per una major comprensió de la realitat i necessitats que envolten a les persones
LGBTI entre altres aspectes.
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Normativa relacionada:
Títol II. Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI.
Capítol I. Professionals que actuen en àmbits sensibles
Article 10. Formació i sensibilització 1. Les administracions públiques de Catalunya han de
garantir la formació i la sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de
prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el
món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la
comunicació. 2. S’ha d’impulsar la formació del personal, tant funcionari com laboral, no transferit
d’altres administracions públiques, per mitjà de convenis de col·laboració o altres instruments.
Article 11. Deure d’intervenció 1. Els professionals a què fa referència l’article 10, si tenen
coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de
comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent. 2. Als efectes del que
estableix l’apartat 1, s’ha d’elaborar un protocol específic d’actuació.
La Generalitat de Catalunya té un Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones
que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya. Aquest protocol marca les pautes d’intervenció
als empleats/des públiques, tant funcionari com laboral, per tal que es pugui executar de manera
eficient i coordinada amb tots els òrgans i agents que hi intervinguin, establint els circuits de les
actuacions que desenvolupa l’exercici del deure d’intervenció assignat al personal de les
administracions públiques catalanes.
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1.1. Trajectòria Municipal en el desplegament de polítiques d'igualtat:
Tot i ser realitats diferents, no podem obviar l'existència de connexions estretes entre les
polítiques d'igualtat de gènere i les de diversitat sexual i afectiva de les persones LGBTI. Tant
l'una com l'altre, tenen per objectiu principal la promoció i garantia d'igualtat de drets de les
persones, independentment del sexe i l’orientació sexual i/o identitat de gènere. Es tracta de
polítiques adreçades a col·lectius de persones que han patit històricament discriminacions, en un
context social heteronormatiu i patriarcal. Per tant podem dir, que la pressa de consciència del
mateix grup o col·lectiu que pateix o ha patit discriminació ha estat un dels passos fonamentals
per reivindicar la igualtat de drets. Tant des de la perspectiva feminista com des del moviment
LGBTI s'han anat aconseguint canvis i transformacions socials cap a una major equitat. Aquest
activisme ha afavorit el desenvolupament per part dels poders públics d’accions legislatives i
polítiques públiques per lluitar contra aquesta realitat desigual.
En quant el desplegament d’accions adreçades a la ciutadania i al col·lectiu LGBTI per una major
visibilització i reconeixement social, podem constatar que l’Ajuntament de Vilafranca mostra una
sensibilitat i trajectòria en el desplegament d’accions envers la realitat LGBTI. Ja l’any 2016 va
realitzar la primera acció formativa en aquest àmbit adreçada al personal polític del consistori.
D’altre banda, al març de 2016, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Igualtat va col·laborar en
el procés d’elaboració de la “guia per elaborar Plans locals LGBTI” promogut per l’Oficina de les Dones
i LGBTI de la Diputació de Barcelona, juntament amb 8 ajuntaments de la província de Barcelona.

La Diputació de Barcelona, per mitjà de l’Oficina de les Dones i LGTBI, va portar a terme una
prova pilot per conèixer i assentar les bases del marc teòric i conceptual amb l’objectiu d’obtenir
un mapa inicial de quina era la situació de les polítiques públiques LGTBI en la demarcació de
Barcelona i elaborar la Guia per a l’elaboració de Plans Locals LGTBI que servis per acompanyar
els municipis petits, mitjans i grans en el disseny i implementació de polítiques locals de diversitat
sexual i de gènere. Aquest treball va comptar amb la participació de diferents municipis i entitats
socials. Els municipis que varen formar part del grup de treball varen ser Berga, Consell
Comarcal d’Osona, Hospitalet de Llobregat, Ripollet, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet,
Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès; i les entitats del teixit social: Associació LGTBI Terrassa,
Associació de Famílies de Lesbianes i Gais, Tal Com Som i l’Observatori Contra l’Homofòbia.
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Aquesta guia, pionera en la província de Barcelona, serveix actualment de model metodològic i orientatiu
envers les polítiques de diversitat sexual, adreçat al conjunt de municipis de la província de Barcelona.
Així mateix, convé destacar també que des del mes de març de 2017, l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès s’adhereix a la Xarxa de Municipis LGBTI de Catalunya.

La Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya es va presentar a Cerdanyola del Vallès el dia 28 de
juny de 2016. Aquesta iniciativa impulsada des dels Ajuntaments de Barberà del Vallès, Berga,
Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Coloma de
Gramenet té l’objectiu que tots els pobles i ciutats siguin espais compromesos amb els drets de
les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, per tal d’erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Un altre objectiu que contempla la Xarxa, és el de superar
les lògiques patriarcals i la lgtbifòbia i la voluntat de sumar actuacions per enfortir la sociabilitat
de les diverses orientacions afectives, sexuals i identitats de gènere i compartir experiències i
coneixement per tenir més força i capacitat conjunta d’acció política i social. A la Xarxa també
participen representants de la Generalitat de Catalunya, la Directora general d’Igualtat, i de l’Àrea
d’igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
D’altre banda, Vilafranca té una ample trajectòria en el desplegament de polítiques d'igualtat de
gènere, que es concreten i fan operatives en els Plans locals d'Igualtat de gènere. Actualment té
vigent el II Pla Local d'Igualtat de 2011-2015 i es troba en procés de realització del III Pla.
De la seva revisió s'observa que no s'han incorporat de manera específica accions orientades a
treballar la diversitat sexual i /o afectiva envers el col·lectiu LGBTI. Algunes d’aquestes accions
queden integrades de manera transversal en les accions que tenen per finalitat la sensibilització i
conscienciació de determinats col·lectius, com són els joves.
Sí que queden recollides algunes accions realitzades als IES per sensibilitzar sobre el col·lectiu
LGBTI. Altres accions són de caràcter molt puntual, i giren al voltant de la diada del 28 de Juny,
dia de l'Orgull Gai.
Les línies i accions incloses al Pla d’Igualtat de Gènere incorporen potencials activitats per
treballar la diversitat sexual i afectiva, sobre tot als eixos de Violència masclista, Coeducació i
Salut.
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Per tant, el fet d’endegar aquest procés d’elaboració del Pla Local LGBTI és una bona oportunitat
per avançar en aquest àmbit.
Organització de les polítiques LGBTI
En l’àmbit organitzatiu i institucional, les polítiques de diversitat afectiva i sexual (LGBTI)
depenen de la Regidoria d’Igualtat, que compta amb una persona responsable política, com a
Regidoria d’Igualtat. A nivell tècnic, compta amb una tècnica d’Igualtat, que és la responsable de
desplegar les polítiques d’igualtat de gènere i el SAI – Servei d’Atenció Integral de recent creació.
Per tal de coordinar el conjunt d’accions i el desplegament a la ciutat del futur pla local LGBTI,
l’Ajuntament de Vilafranca ha creat una comissió LGBTI (taula de treball LGBTI)
interdepartamental, en la que participen diferents professionals de les àrees municipals. D’altra
banda, l’Ajuntament de Vilafranca forma part de la Comissió comarcal d’Igualtat i LGBTI
juntament amb altres ajuntaments i recursos de la comarca de l’Alt Penedès. En aquesta
comissió participen les mateixes persones de la comissió contra la violència masclista tot i
conformar-se com dues comissions de treball diferenciades.
1.2. Accions realitzades en l’àmbit local.
En quant accions específiques sobre la realitat LGBTI, l’Ajuntament de Vilafranca fa anys que
realitza algunes accions destacades com ara la celebració dels actes de commemoració i
reivindicació lligats a les diades internacionals.
Al juny de 2017, i coincidint amb el dia internacional de l’Orgull gai, l’Ajuntament de Vilafranca va
signar l’acord amb la Generalitat de Catalunya, per la posada en marxa del SAI, Servei d’Atenció
integral a persones LGBTI, i famílies. Així mateix, aquest servei té la missió de conscienciar i
sensibilitzar a la ciutadania.
Cal ressaltar que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està adherit des de març de 2017 a la
Xarxa de Municipis LGBTI de Catalunya on forma part de l’executiva juntament amb Vilanova i la
Geltrú i el municipi de Sant Boi de Llobregat, tal com ha estat apuntat anteriorment.
Una de les accions prioritàries de la Regidoria d’Igualtat durant aquests temps, ha estat la
realització de diferents accions formatives envers la realitat LGBTI i el marc normatiu i
conceptual, adreçada tant a personal polític com a personal tècnic. El juny de 2016 ja es va
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realitzar la primera acció formativa LGTBI, adreçada als responsables tècnics de l’Ajuntament de
Vilafranca desenvolupada per l’Observatori contra l’Homofòbia.
Així mateix, també s’han organitzat altres accions de sensibilització i capacitació adreçades a
entitats socials i col·lectius de la ciutat.
Formacions LGBTI realitzades
FORMACIONS LGBTI REALITZADES
DESTINATARIS

NUM. FORMACIONS

PARTICIPANTS

H

D

POLÍTICA

1

14

9

5

TÈCNIQUES

3

73

9

64

ENTITATS

1

17

3

13

ESCOLES I AMPAS

1

9

4

5

TOTALS

6

113

25

87

NO BINARIS

MUNICIPALS
1
1

S’han realitzat 6 accions formatives amb una participació total de 113 persones, de les quals la
majoria són dones, 87 dones, el que suposa el 76,99% del total, i 25 homes. 2 persones s’han
definit amb un sexe no binari.
Tal com queda reflectit, el col·lectiu amb més alta participació en la formació ha estat el dels
professionals tècnics de diferents àrees i serveis municipals, sumant un total de 73 persones
participants en les 3 accions formatives realitzades a l’Ajuntament.
El cos polític, també ha rebut formació, amb un total de 14 regidors/es formats.
Les entitats socials del municipi també han participat de manera activa en la formació, un total de
17 persones, també amb clara presència de dones, i una persona no binària.
Per últim, altra acció formativa ha estat adreçada a les escoles i Ampes, un total de 9 persones
varen participar d’aquest grup.
1.3. Eines i recursos institucionals per prevenir i actuar davant la LGBTIfòbia
Tal i com apunta la llei 11/2014 a l’article 11 sobre el Deure d’intervenció:
“Els professionals a què fa referència l’article 10, si tenen coneixement d’una situació de risc o
tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de
seguretat i a l’òrgan competent”.7
Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de
Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya. Generalitat de
Catalunya.2017.
7
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A tal efecte la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat un Protocol que desplega el deure
d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a
fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya. Aquest protocol
marca les pautes d’intervenció als empleats/des públiques, tant funcionari com laboral, per tal
que es pugui executar de manera eficient i coordinada amb tots els òrgans i agents que hi
intervinguin, establint els circuits de les actuacions que desenvolupa l’exercici del deure
d’intervenció assignat al personal de les administracions públiques catalanes.
En el marc de les accions formatives realitzades fins ara amb personal polític i tècnic de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’ha explicat i fet difusió d’aquest protocol, tot i que
caldrà continuar fent la difusió pertinent perquè tot el personal públic que treballa a l’Ajuntament
en tingui coneixement i el pugui fer servir si detecten casos de LGBTIfòbia.

1.4. Aportacions de les persones consultades
En el procés de realització del diagnòstic, s’han activat diferents espais de participació i consulta
per tal de recollir de primera mà les percepcions i propostes d’actuació per elaborar el Pla LGBTI.
A continuació es resumeixen algunes de les aportacions recollides envers aquest primer eix
d’anàlisi.
Motivacions

Les persones consultades han estat qüestionades sobre el compromís institucional i les
motivacions de la Corporació envers aquest procés d’elaborar el Pla Local LGBTI.
Entre les aportacions, podem destacar que el fet d’iniciar aquest procés d’elaborar el pla local
s’entén com un indicador del compromís institucional envers la temàtica, tot i que la majoria de
les persones coincideixen en apuntar que la normativa és realment la impulsora d’aquest procés.
L’existència d’una llei fa que les administracions comencin a preocupar-se de manera més activa
envers aquest col·lectiu.
Important: la llei del novembre del 2014 empara aquest pla més enllà de les diferències polítiques.
Voluntat política n’hi ha.

De fet, també s’ha explicitat que el rol de les administracions ha de ser la vigilància i garantir dels
drets de les persones i la lluita contra les desigualtats que pateixen moltes persones per la seva
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condició de sexe, orientació sexual, ideologia, religió entre altres factors. Per tant dins d’aquest
principi, s’ha d’actuar amb les persones que s’engloben dintre de l’acrònim LGBTI.
A més, hi ha un antecedent determinant que explica també per què d’aquest pla. Vilafranca va
participar al Pla Pilot de LGBTI de la Diputació de Barcelona, per conèixer què s’estava fent a
diferents municipis i elaborar una guia metodològica per elaborar Plans LGBTI. Aquesta
participació posiciona l’Ajuntament de Vilafranca en un punt de partida favorable per endegar
aquest procés, més enllà de l’obligació derivada de la normativa vigent.
Les persones consultades, consideren també que el fet de disposar del Servei d’atenció integral
(SAI) ajudarà a visibilitzar al col·lectiu i la seva realitat, ja que encara persisteixen molts
prejudicis i conductes LGBTI fòbiques.
Recentment s’ha creat el SAI – Servei d’Atenció i Informació.
Aquest servei donarà resposta a les especificitats del col·lectiu. Atendre al propi col·lectiu.
Cap a fora sensibilitzar,

Compromís polític - Treball transversal
Malgrat compartir la necessitat d’actuació per part dels poders públics, es constata la dificultat de treballar
i de promoure canvis a curt termini. Es fa referència també al llarg camí de les polítiques d’igualtat homes
– dones i les dificultats de fer transformacions efectives, per tant, amb el col·lectiu LGBTI es percep també
la dificultat inherent al procés.
En aquest sentit, queda clarament expressada la necessitat de treballar transversalment, i per tant aquí hi
ha un repte de futur, que passa per la formació i la sensibilització del conjunt de personal de l’Ajuntament.
S’hauria de treballar a nivell transversal, cal la voluntat política i tècnica per treballar des d’aquesta lògica.
Hi ha una oportunitat: voluntat política i tècnica.
El problema o dificultat que es poden trobar els tècnics és el seu rol “apaga focs”, van molt saturats de feina…
principal dificultat el temps.

Així mateix, cal reforçar el compromís polític i institucional. Fer visible i explícita aquesta voluntat per
poder treballar de manera més efectiva i que no quedi en una declaració d’intencions.
El Pla local LGBTI ha de contemplar diferents àrees, a partir de la seva redacció haurà de passar per Ple o al menys
Junta de Govern, i per tant a partir d’aquí és llei.
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En l’àmbit polític, s’evidencia una regidoria molt implicada que compta tècnicament també amb
professionals molt implicats i sensibilitzats, fet que sense dubte facilitarà la tasca de desplegar el futur pla
local LGBTI.
A nivell tècnic el personal d’igualtat i altres àmbits són molt sensibles al tema.
S’han de buscar aliances polítiques i tècniques per poder desplegar una intervenció integral i transversal. Algunes
regidories i perfils tècnics estan més sensibilitzats, però cal estendre aquesta sensibilització a totes les àrees polítiques locals.
Això comporta dificultat pel desplegament, el tenir diferents visions del tema.
Cal abordar la vessant de la atenció a la persona, també treballar en dos àmbits: la voluntat política i la voluntat
tècnica. Han de sumar, un sense l’altre no funcionar.

1.5. Propostes de futur

 Treball transversal, lligar bé la voluntat política i tècnica
 Organitzativament : Transversalitat. Coordinació. Seguiment. Caldria un mínim 3
reunions per any.
 Treballar de manera molt coordinada amb la comissió LGBTI.
 Taula de treball interdepartamental. Poder delegar en altres persones del departament –
servei.
 Consell per la Igualtat: es considera un bon espai per treballar el tema. Caldria revisar el
seu reglament.
 Servei d’Atenció Integral (SAI) es configura com un bon espai de detecció de
necessitats.
 Campanyes de comunicació mitjançant els Mitjans de comunicació, TV, ràdio, premsa
escrita…
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LES OPORTUNITATS :

LES NECESSITATS:

Compromís polític i institucional envers el
desplegament de polítiques LGBTI

Millorar la difusió i comunicació interna en
matèria de polítiques LGBTI. Campanyes
d’informació i sensibilització.

Evolució positiva del desplegament de les
polítiques LGBTI:

Revisió i adaptació dels documents des d’una
perspectiva LGBTI: revisió formularis i
documents administratius.

Celebració diades internacionals
Servei d’Atenció Integral, Adhesió Xarxa de
Municipis Catalans LGBTI
Participació en el Pla Pilot per conèixer les
necessitats de la població LGBTI i elaborar una
guia metodològica.
Creació de Comissió LGBTI interdepartamental
Participació Comissió LGBTI Comarcal

Revisió del Reglament del Consell d’Igualtat.
Protocol de Deure d’intervenció: informar, formar
i difondre el protocol al conjunt de personal
públic.
Continuar amb la formació del personal
treballador de l’Ajuntament en polítiques LGBTI.
Revisió Conveni i altres documents institucionals
des d’un llenguatge inclusiu.
Clàusules socials – perspectiva LGBTI

Accions formatives.
Cultura institucional sensible a les persones i la
igualtat de dones i homes. Accions de foment de
la igualtat realitzades de manera periòdica.

Fer extensiu el compromís i requeriment
documental i normatiu pertinent a les empreses
col·laboradores – proveïdors.
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EIX 2. ESPAI PÚBLIC: VISIBILITAT I LGBTIFÒBIA8
La lliure expressió de la diversitat afectiva- sexual a l’espai públic no hauria de ser qüestionada,
ja que és un dret fonamental i legítim de totes les persones. Tot i això, malauradament encara
avui dia assistim a episodis i comportaments socials homòfobs explícits i que es materialitzen
mitjançant diferents tipus de violències, de les més subtils a les més contundents.
Tanmateix, continua havent una dissimulada homofòbia, anomenada homofòbia liberal que
parteix de la premissa que no cal mostrar en públic l’orientació i/o identitat sexual.
La celebració de dates significatives, o l’aprovació de declaracions institucionals són accions
simbòliques que ajuden a construir un espai públic respectuós amb la diversitat afectiva sexual i
de gènere. Aquestes declaracions i accions per visibilitzar el col·lectiu han de millorar la visibilitat
de les dones lesbianes, transsexuals i bisexuals, històricament més invisibilitzades dins del
mateix col·lectiu LGBTI.
La comunicació institucional és una bona eina per donar visibilitat a les diferents realitats que
envolten a les persones sota l’acrònim LGBTI alhora que és un bon aparador per mostrar via
llenguatge escrit, gràfic i de continguts altres models que vagin més enllà del model
heteronormatiu imperant.
A més, el fet de comptar amb moviments o grups d’entitats que lluitin i defensen pels drets de les
persones LGBTI pot tenir un rol destacat en l’impuls d’aquests tipus d’accions per visibilitzar les
realitats diverses dins del municipi, evitant l’exili forçat, per qüestions d’orientació sexual i/o
identitat de gènere al qual moltes persones LGBTI es veuen obligades, ates la poca acceptació
social que troben en els seus llocs de residència habituals.
Dins d’aquest eix, indagarem sobre l’existència d’entitats de defensa dels drets de les persones
LGBTI al municipi de Vilafranca, així mateix, coneixerem si existeixen declaracions simbòliques
per a construir espais públics respectuosos amb la diferència, si es dóna visibilitat a la realitat
LGBTI mitjançant els mitjans de comunicació institucional. Per últim també indagarem sobre la
disposició de serveis d’atenció específica per aquestes persones.

8

Guia per a l’elaboració de plans locals LGBTI. Col·lecció Eines. Sèrie Benestar i Ciutadania. Diputació
de Barcelona.
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NORMATIVA RELACIONADA:
Article 5. Clàusula general antidiscriminatòria
1. Les administracions públiques de Catalunya i el Síndic de Greuges han de vetllar pel dret a la no
discriminació amb independència de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de
la persona o del grup familiar a què pertanyi.
2. El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi informador de l’ordenament jurídic català, de
l’actuació administrativa i de la pràctica judicial. Aquest dret vincula tant els poders públics com els
particulars.
Article 9. Servei d’atenció integral
1. L’òrgan coordinador de les polítiques LGBTI ha d’oferir un servei d’atenció integral per a atendre les
persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes
adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats d’aquestes persones.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, i amb l’objectiu de garantir l’accés dels ciutadans a aquest
servei, s’ha de procurar una atenció permanent amb personal que tingui formació en matèria de
conductes discriminatòries i en l’ús eficaç i eficient dels mitjans electrònics. 3. Els professionals adscrits a
aquest servei han de tenir formació relacionada amb els drets civils i en matèria de no-discriminació.
Article 11. Deure d’intervenció
1. Els professionals a què fa referència l’article 10, si tenen coneixement d’una situació de risc o tenen
una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan
competent.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha d’elaborar un protocol específic d’actuació.
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2.1. SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL

L’Ajuntament de Vilafranca compta des del mes de juny de 2017 amb el Servei d’Atenció Integral
per a persones LGBTI.
El Servei d’atenció Integral (SAI) és una prestació de servei d’atenció integral, de qualitat i de
proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació
o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
El SAI també és un servei de sensibilització i informació per a persones i entitats, per tal de
mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir LGBTIfòbia. Aquest
recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i
també, a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en
relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.
Aquest servei compta amb una subvenció de la Generalitat i del catàleg de la Diputació de
Barcelona i una professional especialitzada per poder fer atenció de manera personalitzada,
tramitar i gestionar diferents procediments, sensibilitzar i fer formació. Es presta conjuntament
amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Tasques del SAI:
 Acompanyament, assessorament LGBTI.
 Punt d’atenció psicològic.
 Atenció jurídica.
 Acompanyament i tràmit LGBTI en casos de homofòbia.
 Assessorament divers: canvis nom sentit, targeta sanitària, procediments,
 Informació recursos.
 Suport entitats: actes de sensibiltizació.
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2.2. VISIBILITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES LGBTI
La projecció externa del nou Servei d’Atenció Integral a persones LGBTI és fonamental per tal de
donar a conèixer els seus objectius i tipologia d’atenció i servei que s’ofereix.
Tal com ja ha estat apuntat, el passat dia 28 de juny de 2017, amb motiu del Orgull LGBTI, es va
fer l’acte institucional de presentació pública amb la presència de Mireia Mata (Directora general
d’Igualtat) i Lluisa Jiménez (Cap de l’àrea de la Igualtat de Tracte i No-discriminació de
Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (LGBTI) de la Generalitat de
Catalunya.
En paral·lel s’han editat díptics informatius que han estat difosos per diferents vies al conjunt de
la ciutadania. Així mateix, a la ràdio local s’han fet diferents intervencions per donar a conèixer el
SAI.
La novetat del servei, i de les polítiques LGBTI, fa del tot necessari una bona campanya de
comunicació per arribar al conjunt de la ciutadania.
De la revisió de la web institucional costa visualitzar les polítiques LGBTI, ja que encara no
disposen d’un espai propi a l’igual que les polítiques d’igualtat de gènere. Caldrà reforçar tots els
aspectes comunicatius per a garantir una bona difusió local.
Així mateix, des de la Corporació local, cal fer atenció sobre la utilització del llenguatge tant escrit
com gràfic, continguts i imatges, així com formularis i procediments administratius per tal de
recollir i visibilitzar altres realitats més enllà del model heteronormatiu existent.

Visibilització del col·lectiu LGBTI
Una de les realitats manifestades per part de les persones consultades, és que hi ha hagut una
evolució en positiu de la visibilització i reconeixement de la realitat LGBTI, tot i que encara moltes
persones queden “amagades” o invisibilitzades, per la pressió social existent. Moltes persones
que no s’ajusten al model heterosexual imperant, acaben marxant del poble o no mostrant
públicament la seva afectivitat i identitat.
Ara ha canviat, es parla més del tema, hi ha més acceptació en general, però crec que encara moltes persones
LGBTI continuen “amagant-se”.

En l’àmbit institucional també cal prestar atenció als procediments administratius, formularis i
altres documents institucionals, que no reconeixen altres realitats no binàries. Aquesta realitat
dificulta l’encaix de persones que no se senten dins d’aquest model binari així com tampoc ajuda
a visibilitzar la realitat existent:
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A Vilafranca crec que hi ha població, però no surt visibilitzada.
Cal també pensar en els formularis, administratius, com adaptar-los
Cal revisar padró: el nom sentit també en carnet biblioteca, targeta sanitària …

2.3. ESPAI PÚBLIC - CONDUCTES LGBTI FÒBIQUES
Malauradament moltes persones pateixen situacions de violència verbal, expressions vexatòries,
rebuig públic, exclusió social, discriminació o assetjament en l’àmbit laboral, escolar així com
limitació d’accés a espais públics per raó d’identitat de gènere i/o orientació sexual. En molts
casos, aquest rebuig suposa per la persona LGBTI haver de marxar del seu municipi de
residència, és el conegut “Sexili”, aquell exili forçat per les discriminacions que pateixen les
persones LGBTI.
Qualsevol fet discriminatori per motiu d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere pot ser
denunciat. La Llei per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia empara i preveu sancions per a
les persones que porten a terme aquestes accions discriminatòries.
Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya, té aprovat un procediment per rebre, tramitar i
gestionar qualsevol denúncia que arribi per motius de LGBTIfòbia.
Tal com indiquen les dades de l’Agència Europea de Drets Fonamentals sobre la població LGTBI
a Europa, només el 10% de les persones LGTBI de països de la Unió Europea i Croàcia
reportaven les incidències discriminatòries a les administracions o governs. I, de fet, les dades
específiques d’aquest informe sobre Espanya indiquen la mateixa dada: el 10% de les persones
entrevistades ha reportat incidències de LGTBI-fòbia a les administracions o als governs
(Font: Estat de lgtbifòbia a Catalunya -2017-, OCH).
Així mateix, diversos estudis mostren com a Espanya tot i que la situació ha millorat, la
LGBTIfobia continua existint.
Alguns estudis a escala mundial apunten que el risc de suïcidi és molt més elevat en joves que
no són heterosexuals o són transsexuals.
En España, un 43% de los/las adolescentes y jóvenes lesbianas, gays o bisexuales de entre 12 y 25 años que han
sufrido acoso escolar por su orientación sexual han pensado alguna vez en suicidarse, habiéndolo intentado el 17%
(Generelo, 2012).
.
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Dades homofòbia9:
Segons es desprèn del darrer informe elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia, durant el
2017 es van enregistrar un total de 111 denúncies. Per col·lectius, més de la meitat, 54,1% són
presentades per persones gais i/o bisexuals. En segon lloc, el 18%, són denúncies generalistes,
es a dir, a tot el col·lectiu LGBTI, i en tercer lloc, 17% de persones transsexuals.

En quant la tipologia o àmbit on s’ha produït l’assetjament o comportament homòfob, cal
destacar com la principal manifestació són les agressions, que suposen el 47,7% del total de les
denúncies registrades i tramitades. En segon lloc destacar les xarxes socials i internet com
l’espai on es registren gran nombre de comportaments homòfobs.

9

L’estat de LGBTI-fòbia a Catalunya. 2017. Informe de l’Observatori contra l’homofòbia.
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Per àmbit territorial, tal com es veu a la gràfica, Barcelona és la província que registra més
incidències amb un 81,2% de les mateixes i Lleida la que menys, amb un 3,5%.

Font: L’estat de LGBTI-fòbia a Catalunya. 2017. Informe de l’Observatori contra l’homofòbia.

2.4. APORTACIONS DE LES PERSONES CONSULTADES

A Vilafranca hi ha la percepció que no es donen en gran nombre aquest tipus de comportaments,
tot i que les persones que han participat en la fase de consulta consideren que encara existeixen.
Veig que hi ha evolució positiva, normalització. Acceptació però també desconeixement.

Així i tot, també es considera, que dins del col·lectiu LGBTI hi ha diferències en quant grau
d’acceptació social. Per exemple, als grups de discussió s’ha comentat que encara existir molts
prejudicis, potser, l’homosexualitat està més acceptada, però el col·lectiu transsexual ho té més
complicat encara.
Persones LGBTI grans que potser han portat sempre una doble vida.
Hi ha molts prejudicis socials.
Desprès hi ha el col·lectiu Trans, que ho te molt més difícil. Sembla que la homosexualitat està més acceptada.

En general, les persones consultades, consideren que s’ha avançat molt, hi ha un reconeixement
i visibilització del col·lectiu, però la realitat de Vilafranca, com a ciutat petita, i conservadora, fa
que moltes persones LGBTI no mostren la seva orientació sexual de manera pública.
Vilafranca és un municipi petit, classista, te poden assenyalar, molt control social, tot i que cada cop més població
més jove..
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El control social es percep també de manera indirecta, amb preguntes i mirades més “morboses”
que no pas d’acceptació natural del fet i realitat LGBTI.
la gent és molt “morbosa” – es detecten alguns conductes homofòbiques. Comentaris com ara qui fa de dona i qui
d’home…

Per això cal apoderar les persones LGBTI i garantir un espai segur, per poder mostrar els seus
afectes de manera lliure. Aquí les famílies juguen un paper important, de reforç de
l’autoconfiança.
donar contra arguments per combatre conductes homofòbiques.
Reivindicar, sensibilitzar i apoderar és important.
Visibilitzar el tema i normalitzar. Crear les condicions per que sigui fàcil.
(..) i fer costat des de mediació, posar els focus en persones adultes, generar condicions de bona convivència..

El problema es veu quan les persones LGBTI no troben suport dins del nucli familiar.
Hi ha gais i lesbianes que la dificultat la troben en la pròpia família, no en entorn amics.

Un altre condicionant apuntat ha estat el fet de ser un municipi amb pocs o nuls recursos,
entitats, espais i locals “de ambiente” que fa que la majoria de les persones LGBTI marxin fora
del municipi a la recerca de locals i espais de trobada i relació social. La proximitat de Sitges
genera també un pol d’atracció de persones LGBTI cap a la costa.
Temes locals d’ambient – poc – oci marxen a Barcelona – Sitges.
No massa oferta – espai relació, marxen fora.
La gent jove marxa del municipi, sempre tindràs l’etiqueta…
Sitges – imaginari – pot tenir coses positives ja que està a prop però també construeix l’imaginari del col·lectiu.

En l’àmbit institucional, s’està treballant en relació les festes lliures de sexisme. Enguany es va
fer una campanya per tal de combatre el sexisme mitjançant accions de sensibilització i
conscienciació, així com amb un protocol de prevenció i actuació davant possibles conductes i
agressions masclistes a l’espai públic També queda incorporada de manera transversal la
mirada LGBTI.
Des d’Amnistia Internacional, que ha participat al grup de discussió de Ciutadania i entitats,
apunten que fa més de 18 anys que treballen per la no discriminació. Tenen un grup d’atenció a
la víctima, i valoren una bona oportunitat la creació del Servei d’atenció Integral pel col·lectiu de
persones LGBTI, i el procés d’elaborar el pla local LGBTI com a instrument per combatre les
discriminacions i fer més visible al col·lectiu.
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2.5. PROPOSTES EN RELACIÓ AQUEST ÀMBIT:

 Accions de Sensibilització i Comunicació per visibilitzar la realitat LGBTI.
 Difusió del Pla LGBTI des de l’Ajuntament: Fer cartels, campanyes que siguin ben
visibles i de impacte, utilitzar per ex. Els Balls, els Cap grossos per visibilitzar.
 Utilitzar mitjans de comunicació local com ara la Televisió local: posar pel·lícules LGBTI,
ràdio, que surti el tema de manera continua
 Crear una mena de consultori on line. Cal aprofitar l’existència d’un programa de radio:
en clau de igualtat que ja està incloent temes de diversitat.
 Fer Cinefòrum sobre la temàtica LGBTI. Prendre consciència sobre diversitat
sentimental.
 SAI Vilafranca: Punt assessorament. Bon espai de detecció de necessitats. Potenciar el
SAI = suport al professorat de centres ensenyament.
 Es poden fer accions simbòliques, formularis: per ex. IES als tallers es posa ja la casella
Altres = sexes no binaris.
 Impulsar l’associacionisme LGBTI.
 Reconèixer amb un segell tipus “premi a l’excel·lència” a les entitats, institucions que
treballen pels drets de les persones LGBTI.
 Necessitat d’un espai físic de trobada d’iguals.
 Aprofitar l’impuls i motivació del grup de joves diversox per fer coses, xerrades a l’espai
jove.
 Crear un racó documental a la biblioteca = adults, infants.
 Protocol festes major contra l’homofòbia.
 Transversalitat i treball en coordinació de totes les àrees i serveis municipals.
 Formació i sensibilització del col·lectiu de la policia local per tal que el cos de policia sigui
pugui tenir els recursos i eines necessaris per protegir les víctimes de discriminació,
erradicant el tracte discriminatori en procediments de detenció i de controls d’identitats.
 Per últim fer especial atenció a la contemplació de les discriminacions múltiples i la
transversalitat de la perspectiva de gènere en qualsevol àmbit on es pugui produir algun
comportament discriminatori envers les persones.
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LES OPORTUNITATS :

Servei d’Atenció Integral per a persones LGBTI
Professional especialitzada en l’atenció
persones LGBTI.

LES NECESSITATS:

Municipi petit, amb un component important de
“control social”.
Calen campanyes de sensibilització a la
ciutadania.

Presentació institucional del SAI
Millor acceptació social i baixa incidència de
conductes lgtbifobiques

Sexili forçat d’algunes persones LGBTI que
marxen cap a entorns territorials més “amables
amb la diversitat afectiva, sexual (Barcelona,
Sitges).

Campanyes institucionals per Festes locals
lliures de sexisme i amb mirada LGBTI.

Apoderament de les persones LGBTI

Inici institucional de treball transversal

Manca d’espais de reunió i d’oci.
Revisió formularis administratius per adaptar-los
a la realitat LGBTI
Protocol festes Major contra LGBTIfòbia
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EIX 3. COEDUCACIÓ I DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE10
Els centres d’ensenyament es configuren en importants agents de socialització, ates són espais
de transmissió de valors i pautes de conducta en relació diferents àmbits, entre els que podem
apuntar la diversitat afectiva i la sexualitat.
Cal destacar que cada cop incorporen amb més freqüència accions orientades a sensibilitzar i
transmetre informació en temàtiques com la sexualitat i el gènere. Tot i això, encara resulta poc
habitual mostrar altres models i realitats més enllà del model de l’heterosexualitat i cisgènere,
invisibilitzant per tant la realitat de les persones LGBTI . Aquesta invisibilitizació té un impacte en
l’autoestima i l’acceptació de la sexualitat o identitat de gènere, segons ha estat apuntat per
diferents persones expertes en la matèria. (Coll – Planas, Bustamante i Missé, 2009).
D’altra banda, cal apuntar que moltes persones LGBTI han patit i continuen patint situacions i
comportaments de rebuig social per part dels seus iguals, precisament per no donar resposta al
model heteronormatiu i binari socialment més acceptat.
Un dels àmbits on encara es manifesten aquestes actituds és a l’escolar.
De fet, l’assetjament comença des de ben petits, a la primària, però es fa més evident a l’etapa
d’educació secundària.
Segons l’Institut de la Joventut, 3 de cada 4 adolescents, o joves entre 15 i 29 anys, han estat
testimonis d’agressions homofòbiques en els seus centres educatius i un 6,4% han presenciat
pallisses contra lesbianes, gais, bisexuals o trans “Jóvenes y diversidad sexual” (INJUVE/CIS,
2011).
D’altra banda, cal destacar algunes de les conclusions de l’estudi realitzat a Bellvitge 11, que tot i
no ser representatiu a nivell territorial, ens apropa a la realitat actual sobre les percepcions i
actituds de l’alumnat davant la realitat LGBTI. Aquest estudi assenyala que en general:
“L’ambient de convivència percebut al centre educatiu és habitualment positiu per l’alumnat. No
obstant això, els resultats mostren una consciència clara que existeixen actes discriminatoris
diversos de caràcter homofòbic (insults,burles,exclusió, amenaces...).
10

Guia per a l’elaboració de plans LGBTI. Col·lecció Eines. Sèrie Benestar i Ciutadania. Diputació de
Barcelona
11
Estudi sobre l’impacte del bullying per lgbtifobia a l’Institut de Bellvitge. Observatori contra la
lgbtifòbia. Institut de Bellvitge i Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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Pel que fa als comportaments de discriminacions i violència respecte a les persones LGTBI
(pregunta 2), s’identifica un alt percentatge de l’alumnat que presencia comportaments hostils i
violents, on 8 de cada 10 alumnes han escoltat o presenciat insults homofòbics dirigits a altres
persones”.
Ser víctima d’assetjament escolar per LGBTIfòbia suposa un greu patiment en la vida dels infants
i joves a més d’impactar de manera contundent en el seu desenvolupament vital. Alguns dels
efectes que comporten són baixada del rendiment escolar, increment de l’absentisme escolar,
baixa autoestima, malestar psicològic i emocional acompanyat de patiment i por.
En aquest eix s’indaga envers les actuacions de sensibilització i formació en matèria de diversitat
sexual i afectiva que es desenvolupen als diferents centres educatius de la ciutat, així com
d’altres accions orientades a afavorir unes relacions positives envers la diversitat dins de la
comunitat educativa.
NORMATIVA RELACIONADA
L’article 2 de la llei 11/2014 adopta una definició ampla de la Coeducació: s’entén per coeducació
l’acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de
discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
La llei adopta un seguit de mesures que han d’adoptar els centres educatius i en general el
conjunt del sistema educatiu, centres de formació formal, escola d’adults, educació informal,
activitats escolars, de lleure, infantil i juvenil i esportives. D’altra banda recull que el sistema
educatiu ha de vetllar perquè la diversitat afectiva-sexual i afectiva, la identitat de gènere i els
diferents models familiars siguin respectats en els diferents àmbits educatius, incorporant
aquesta realitat a l’acció tutorial, i als plans i reglaments de convivència dels centres educatius,
així com vetllar per combatre qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.

3.1. ACCIONS REALITZADES A VILAFRANCA
A continuació es realitza una aproximació als serveis i accions que s’estan oferint als centres
d’educació des de diferents serveis municipals per tal de conèixer què s’està fent en matèria de
coeducació i diversitat afectiva sexual i de gènere:
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ENSENYAMENT12
A Vilafranca hi ha 10 centres d’educació infantil de segon cicle i educació primària, 8 centres
d’Educació Secundària obligatòria. En quant els centres que imparteixen Batxillerat, són 5 i
Cicles Formatius de Grau Mitjà també hi ha 8 centres, més 2 Escoles d’adults. Així mateix,
compta amb una escola d’educació especial

Font: memòria educació. Dades escolarització 2017-2018

Òrgans participació escolars
A Vilafranca existeix un Consell Escolar amb personal representant de la comunitat educativa i
l’administració local. Entre els aspectes que pot abordar el Consell Escolar, s’apunten alguns
temes que podrien encaixar i establir sinergies entre la defensa dels drets de totes les persones,
l’educació en valors i el foment de la bona convivència.
El foment de les activitats que procuren la millora de la qualitat educativa (propostes pedagògiques –tallers,
exposicions, espectacles, visites...- de departaments municipals, d'altres administracions o d'entitats vilafranquines)
Font: Web Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Servei d’Ensenyament..

12

Memòria d’ensenyament. 2013. Resum. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Dins de l’oferta de serveis de l’Ajuntament als centres d’ensenyament, des del departament
d’educació hi ha un seguit d’Activitats de suport Educatiu. Entre les activitats ofertes, s’inclouen
els tallers de Coeducació i altres relacionats amb l’educació en valors, la convivència així com
per treballar aspectes de sensibilització i educació sexual i afectiva.
Aquestes actuacions es coordinen des de diferents àrees o àmbits del propi Ajuntament:
SERVEI D’IGUALTAT
Emmarcat dins del Pla Local d’igualtat de gènere de Vilafranca, s’inclou un eix de foment de la
igualtat a les escoles mitjançant la realització de tallers coeducació, oberta als diferents centres
educatius de la ciutat.
D’altra banda, a la web del Servei d’Igualtat hi ha un apartat de recursos bibliogràfics d’igualtat i
diversitat de gènere – diferents guies i recursos que contemplen la perspectiva LGBTI, tant en
format de guies per les persones LGBTI com per altres col·lectius, com ara famílies, centres
educatius entre d’altres.
De la memòria d’avaluació del II Pla local d’igualtat, es desprèn una bona valoració dels tallers
segons les aportacions de les persones que han participat en la fase de consulta:
S’han fet diferents tallers sobre LGBTI als IES que estan funcionant molt bé i que han tingut una bona acollida. Es
treballa per combatre l’homofòbia amb una metodologia molt activa a partir de role playing, amb molt poca teoria i
fomentant l’empatia. Ho han estat fent als diferents IES.

Cara el curs 2018-2019, des del Servei d’Igualtat s’ha fet demanda de 24 tallers adreçats a 3r i 4t
d’ESO, sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere i assetjament escolar LGBTIfòbic, que aniran
en funció de demanda dels centres educatius.
JOVENTUT
Des de Joventut s’han continuat desenvolupant programes per a joves prioritzant-se el treball
amb els centres educatius de secundària a través del programa PIDCES, i el suport i impuls a les
iniciatives juvenils, tant associatives com de grups no formals de joves per àmbits d’interès.
Des de Joventut s’han anat fent diferents tallers als IES del municipi, sobre relacions afectives,
igualtat i de prevenció de la violència masclista.
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Conjuntament amb l’àrea d’Igualtat s’imparteixen els tallers “Talla amb els mals rotllos” per a
cursos de 3r i 4t d’ESO, tot i que no s’aborda de manera específica el col·lectiu LGBTI.
Col·lateralment s’ha tractat el tema de la sexualitat.
En els darrers anys, des del Servei de Joventut s’aprecia un increment de les demandes per
part dels centres educatius. Els àmbits i les activitats amb més demanda són:
 Presentació dels serveis de joventut. 53 activitats i 1.443 participants.
 Tallers i activitats relacionades amb la salut (educació sexual, primers auxilis,
assetjament entre els i les iguals, prevenció en el consum de drogues, l’alimentació i
l’activitat física, la prevenció dels accidents de trànsit...): 140 activitats i 4.193
participants.
 Orientació educativa (ESO, BAT i CF’s): 24 activitats i 864 participants.
 Tallers de prevenció de la violència masclista: 24 activitats i 559 participants.
 Sensibilització mediambiental: 66 activitats i 1.687 participants.
 Europa i mobilitat internacional, cooperació: 23 activitats i 4.692 participants.
Segons es desprèn del Pla de Joventut municipal, 2016 Vila Jove, els projectes que es realitzen
a través del PIDCES als centres d’educació secundària són òptimament valorats. El projecte
“corresponsals” als IES s’ha consolidat permetent el seu creixement amb el desenvolupament del
projecte Altaveus.
El projecte “Altaveus” va començar fa un any i s’han anat organitzant diferents comissions per
debatre, compartir temes i veure que es vol treballar.
Inicialment es va començar amb una comissió sobre feminisme, darrere de la qual s’està
treballant actualment la diversitat sexual a partir de l’emergència d’un grupet de nois i noies
interessats i que actualment s’ha concretat en una línia de treball.
SALUT
D’altra banda, des de Salut es realitzen accions de sensibilització i educació en sexualitat i
afectivitat, així com per combatre l’assetjament sexual. Tot i no ser específics, en alguns
d’aquests tallers pot ser que es tracti de manera tangencial la realitat LGBTI.
El catàleg de Salut conté el resum dels recursos classificats per eixos i edats. Els eixos que
s’han establert són: benestar emocional, hàbits saludables, afectivitat i socialització, seguretat i
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riscos, estratègies globals i altres recursos. També s’han definit les prioritats en promoció de la
salut per a cada eix i edat. Alguns dels tallers oferts als centres escolars són:
Taller “L’assetjament entre iguals, bullying”. Alumnat 1er ESO
Taller “Educació sexual” Alumnat 2n ESO
Taller “Intel·ligència sexual” Alumnat de quart d’ESO.
Intervencions de sensibilització i divulgació sobre sexualitat, afectivitat i VIH per a joves
De la memòria del Servei de Salut del 2015 s’observa que s’han realitzat diversos tallers:
 38 tallers de sexualitat i afectivitat amb la participació de 677 alumnes de 2n i 4t d’ESO
(62% del total d’alumnes matriculats en aquestes etapes).
 9 tallers sobre l’assetjament entre iguals, a modus de prova pilot, amb la participació de
226 alumnes de 1r i 2n d’ESO (20% del total d’alumnes matriculats en aquestes etapes).
 25 tallers de prevenció de drogues amb la participació de 658 alumnes de 2n i 4t d’ESO
(62% del total d’alumnes matriculats en aquestes etapes).
 Formació de Joves Agents de Salut. Aquest programa es treballa conjuntament amb el
Servei de Joventut. Es tracta de formar a joves voluntaris en temes relacionats amb la
Salut, amb l'objectiu de que puguin intervenir en campanyes i activitats amb infants i
entre iguals. Dins el contingut de la formació es tracten temes tals com: què vol dir ser
un jove Agent de Salut, la gestió emocional, alimentació i activitat física, consum
responsable i sexualitat i gènere. Hi han participat 20 joves d’entre 14 i 17 anys. Ha
constat de 20 hores de formació teòrica i 10 hores de pràctiques.
3.2. APORTACIONS DE LES PERSONES CONSULTADES
Totes les persones que han participat en els espais de consulta coincideixen en assenyalar la
importància de treballar la sensibilització envers la realitat de les persones LGBTI dins dels
centres educatius i amb accions adreçades al conjunt de la comunitat educativa (l’alumnat,
professorat i AMPAS. Tanmateix, s’expressa la necessitat de ser imaginatius i innovadors per tal
de poder buscar un bon encaix dins dels ritmes i dinàmiques escolars.
La majoria de les persones consideren que l’escola és un bon espai per fer una detecció
primerenca. El professorat aquí juga un rol important, i per tant cal que disposi d’eines i recursos
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per poder actuar. En aquesta línia s’apunta la conveniència de dotar d’eines i recursos
pedagògics per treballar a les aules.
Escoles: necessitat de treball de sensibilització i de formació. Adreçat professorat i alumnat.
Eines de detecció temprana al professorat
Elaboració de materials didàctics per treballar-ho
s’ha de treballar des de les escoles. Ignorància es molt dolenta. (dona lesbiana)

Algunes persones han apuntat que el tractament mediàtic de l’assetjament sexual i l’assetjament
escolar entre altres aspectes, mostra habitualment la sexualitat des d’una posició conservadora
que no ajuda a desenvolupar una actitud positiva i natural envers la sexualitat. Així mateix, es
considera que el tractament donat pels mitjans de comunicació posiciona al professorat en un
lloc delicat fent referència a la desprotecció legal que viu aquest col·lectiu:
Tots els casos d’assetjament que estan sortint no ajuden, tot al contrari, creant l’imaginari de que la sexualitat és
perillosa – alarma social –
pròpies pors ates la pressió de les famílies i els propis alumnes.
Temes d’assetjament mediàtic no ajuden a sortir de l’armari al professorat – tot i que seria un bon model – per
aquells alumnes LGBTI.
Exemple: vestuaris de educació física , han d’entrar? No? Què passa si es diu que és LGBTI i es dóna un cas
assetjament?

S’apunta en general la necessitat de fer educació sentimental i sexual, parlant més de persones i
de sentiments, així com oferint recursos personals per fomentar la confiança entre les persones
LGBTI. El problema de base apuntat és la manca d’educació sexual en general:
Caldria fer molta educació homo sentimental, dels afectes, de les emocions. Més enllà de la sexualitat, de la
orientació hi ha persones, persones que tenen els seus afectes. I que pateixen.
Educació sentimental i sexual cal molta a les escoles i centres educatius. També les famílies.

Dins del mateix col·lectiu LGBTI s’aprecien diferents nivells d’acceptació social, tot destacant que
nois i noies trans pateixen més rebuig. Ha sortit el debat de les instal·lacions esportives i el
dilema sobre la dificultat d’atendre la diversitat sexual:
Desprès hi ha el col·lectiu Trans, que ho te molt més difícil. Sembla que la homosexualitat està més acceptada.
El fet de utilitzar vestuaris de les instal·lacions esportives, la dificultat de respectar la diversitat per part dels altres
nens/es.
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Aquesta educació s’ha de treballar sota el concepte de trajectòria de vida, des de la infantesa –
adolescència- vida adulta - gent gran. Aquests últims molt oblidats. Si es treballa des de la
infància, es podrà treballar millor després, des d‘una òptica de trajectòria de vida.
Infància fer tallers eines jocs imaginatius
Ensenyament – escoles primària i IES –
Primers cursos de ESO –on hi ha més prejudicis, mes homofòbia…
s’ha ajudar als menors. La gestió emocional, situacions de discriminació (dona lesbiana – Grup discussió ciutadania)

Així mateix, hi ha coincidència en la necessitat de fer extensiva aquesta formació a l’àmbit de
l’educació no formal, treballant també amb entitats esportives i socials: esplais, colònies... De fet,
en el marc de la formació LGBTI realitzada des del Servei d’Igualtat, han participat també entitats
del municipi:
Cal fer formació als monitors – millor que des de l’escola, que es un sistema més rígid.
Esports, també estaria bé treballar amb totes les entitats del municipi.

Si bé es coincideix en la importància de fer tallers, també surt l’alerta sobre les dinàmiques
pròpies dels centres educatius, apuntant que no es pot sobresaturar de propostes educatives als
centres educatius perquè tothom els mira: salut, la prevenció violències masclistes, temes de
medi ambient, etc. Així mateix, ha estat apuntada també la importància de treballar des del
concepte d’interseccionalitat que interactua més enllà de l’etiqueta LGBTI i que condiciona la
vivència i les problemàtiques que poden patir les persones com ara la interculturalitat (religió,
ètnia...). Envers aquesta realitat, també es manifesten dubtes, sobre qui ha d’actuar? Com
detectar necessitats?
quan actuar, quan sorgeix una dificultat? De quina manera s’ha de treballar? Ens toca a l’Ajuntament? Son dubtes
que tinc..
La institució escolar no pot fer front, mes sessions alumnat i professorat, ben programat.

De fet, des de Serveis Socials s’apunta que són serveis de detecció i d’atenció de
problemàtiques familiars on s’entrecreuen diferents factors, tant estructurals com personals i
familiars que condicionen les trajectòries de vida. El fet de treballar amb les famílies es
considera un bon posicionament per detectar joves i adolescents amb dificultats i fer les
derivacions oportunes:
des de serveis socials es treballa amb famílies, amb adolescents i doncs cal donar suport a les familias, estar
preparats per atendre les demandes, ja tenen els protocols de derivacions als SAI.
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D’altra banda, s’ha parlat també del rol de les famílies i la difícil situació a la qual les pot abocar
el fet de tenir un fill/a LGBTI. Com a mare/pare d’un fill/a LGBTI, el seu desig és que els seus
fills/es no pateixen i puguin viure una vida feliç, i per tant han de fer front a la por perquè no
siguin estigmatitzats socialment.
Te trobes diferents actituds davant aquestes orientacions diverses, com ara persones que volen ajudar-te dient que
han de curar al teu fill.
És un procés d’aprenentatge important.

3.3. PROPOSTES D’ACTUACIÓ


Elaboració de materials didàctics de suport



Tallers de formació adreçats a l’alumnat des d’una mirada de trajectòria de vida: des dels
infants a l’adolescència i joves en general. També persones adultes i grans. A totes
escoles, primària fins a secundaria.



Programa de formació bé estructurat, la diversitat sexual des d’un punt de vista natural i
positiu.



Formació adreçada a tota la comunitat educativa: personal docent, famílies i alumnat



Formació i xerrades a les Ampes



Formació Espais d’educació no formal: entitats de lleure, esportives..



Òrgans de Participació establerts a nivell escolar i conformats per personal ajuntament,
personal docent, ampas, alumnat, on es considera es podria incloure temes de LGBTI.
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LES OPORTUNITATS :

LES NECESSITATS:

Trajectòria municipal en el desenvolupament de
tallers d’educació i coeducació als centres
d’ensenyament del municipi.

Continuïtat en l’oferta formativa als centres
d’ensenyaments.

Treball transversal des de Joventut, Igualtat,
Salut en la oferta de tallers als centres
d’ensenyament.
Accions formatives relacionades amb: salut,
sexualitat i afectivitat, prevenció de la violència
masclista, assetjament entre iguals – bullying
entre d’altres.
Projecte Altaveus de l’àrea de Joventut del que
surt un grup de joves interessats en mobilitzar,
visibilitzar i fer accions envers la realitat LGBTI.

Ampliar la formació i el suport en format de
guies, materials, al professorat dels centres
d’ensenyament.
Ampliar suport i tallers a les famílies.
Estructurar una bona oferta formativa sobre
sexualitat i afectivitat des de la diversitat.
Diferents nivells d’acceptació social en funció de
la identitat de gènere, orientació sexual i/o
expressió de gènere. Més acceptació col·lectiu
gai, menys joves transsexuals.
Necessitat de treballar des de la perspectiva de
trajectòria de vida: tots els nivells educatius, des
de ben petits.
Atenció també a la interseccionalitat d’altres
factors (cultura, origen, edat...)
Estendre la formació en coeducació i diversitat
afectiva i sexual als espais educatius no formals.
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ÀMBIT 4. PARTICIPACIÓ I ACCIÓ SOCIAL
L’existència d’un activisme social del col·lectiu LGBTI al llarg dels anys ha permès arribar
aconseguir més igualtat i una defensa eficaç dels seus drets que es tradueix actualment en
millores socials, avenços polítics i legislatius, així com en una major visibiltizació i reconeixement
del col·lectiu. Tot i que encara queda molt camí per recórrer, és evident que el fet d’existir
moviments associatius ha possibilitat la defensa conjunta i l’apoderament del col·lectiu LGBTI.
Alhora l’existència del moviment associatiu és clau per fomentar la relació entre iguals i generar
xarxes de suport mutu i d’amistats. Conèixer altres persones LGBTI és una de les principals
necessitats que es troben les persones sobretot, el jovent, quan pren consciència de la seva
identitat. La disposició d’un espai de trobada entre iguals és una de les millors eines per
visibilitzar i normalitzar el col·lectiu dins d’un territori.
Per això calen accions de promoció de l’associacionisme i donar-los veu a l’hora d’elaborar les
polítiques locals.
NORMATIVA RELACIONADA
Capítol I. Òrgan participatiu i consultiu permanent.
Article 7. El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals
1. Es crea el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, com
un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI i
com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit, sens
perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens que la legislació estableixi. En
aquest Consell hi tenen representació les associacions que treballin principalment en favor dels
drets de les persones LGBTI i persones i professionals que hagin destacat per llur tasca i
expertesa en aquest àmbit.
2. El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals s’adscriu al
departament competent en matèria de no-discriminació de les persones LGBTI.
3. El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals té
representació en els òrgans de participació governamentals dels àmbits que són objecte
d’aquesta llei que el Govern estableixi.
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4.1.LA REALITAT MUNICIPAL
Vilafranca del Penedès compta amb diferents eines i òrgans de representació institucional i
ciutadana. Així mateix, té un ample teixit associatiu.
En l’àmbit institucional, mitjançant l’adhesió a la Carta Europea de Pobles i Ciutats dels Drets
Humans, manifesta els seus compromisos per vetllar per la garantia de drets i la democràcia.
D’aquesta manera, l’Ajuntament mostra el seu compromís amb la construcció d'un municipi basat
en la cultura dels drets humans com a forma de convivència i organització política. Entre els
principis de la Carta Europea de drets humans, de manera explícita, es recull el principi de viure
amb dignitat com a dret de totes les persones que conviuen a Vilafranca, així com el de no
discriminació i igualtat, garantint els mateixos drets i deures per a totes les persones.
Principis de la Carta europea^


El principi de proximitat: la ciutat és de tothom. Totes les persones hem de poder viure amb dignitat a la
nostra ciutat.



El principi de no discriminació i igualtat: totes les persones som iguals a la ciutat. Tothom té els
mateixos drets i deures a la ciutat. Grans i petits, homes i dones, gent d'aquí i d'allà.



El dret a uns serveis públics de protecció social transparents i eficaços: accés als serveis públics. A
la ciutat tothom ha de poder accedir als parcs, biblioteques, centres d'atenció primària, transports públics,
etc.



La protecció dels col·lectius vulnerables: tenir cura de tothom. L'ajuntament vetlla per les persones que
necessiten més atenció, com ara la gent gran, els infants i les persones nouvingudes o amb discapacitats.



La protecció de la vida privada i familiar: ajudar a les famílies. Les famílies han de rebre els ajuts
necessaris perquè no els falti res.



La ciutat com a projecte educatiu: aprendre. Tots els nens i nenes, i també els adults que vulguin, han
de poder anar a escola.



La protecció del medi ambient: un entorn saludable. Reciclem i estalviem energia per reduir la
contaminació i tenir una ciutat més neta.



El dret a la participació política de tots els habitants: tothom ha de poder decidir. Els ciutadans i les
ciutadanes hem de poder escollir com volem que sigui la nostra ciutat i el nostre ajuntament.



La cooperació municipal internacional i la solidaritat: ajudar-nos els una las altres. Els ciutadans i les
ciutadanes hem de ser solidaris entre nosaltres i amb la gent d'altres països.



Els mecanismes de garantia per la salvaguarda dels drets: garantir que es compleixen tots aquests
drets. Si aquests drets a la ciutat no es respecten, els ciutadans i les ciutadanes ho poden reclamar al
nostre ajuntament.
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ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ A VILAFRANCA
Els Consells Municipals són òrgans de participació ciutadana que tenen com a finalitat integrar la
participació de la ciutadania i de les seves associacions en els assumptes municipals. Des de
l’Ajuntament es promou i dinamitzen els Consells Municipals.
Estan formats per representants polítics, tècnics i ciutadania tant associada com individual. Les
seves principals funcions són proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals
actuacions municipals objecte del seu àmbit temàtic i/o d'interès.
La composició i funcionament es regulen amb el seu propi reglament intern que reconeix les
especificitats de cada consell.
En relació a la temàtica LGBTI no existeix cap Consell Municipal, ates la recent incorporació
d’aquestes polítiques. Tot i això, cal girar-se cap al Consell Municipal per la Igualtat que té de
manera transversal incorporada aquesta mirada, així com destacar que ha estat l’òrgan impulsor
de les polítiques locals LGBTI.
El Consell Municipal per la Igualtat es va constituir l'octubre de 1997 com a òrgan de
participació ciutadana per tal de promoure la participació de persones, grups i entitats
vilafranquines interessades en la igualtat d'homes i dones.
De la consulta de les darreres actes del Consell, queda expressada la iniciativa per part de la
Regidoria d’Igualtat d’implementar el Pla local LGBTI. De fet, s’explica i s’emmarca dins de la llei
de l’octubre de 2014 la necessitat d’impulsar les polítiques adreçades a la visibilitat i atenció del
col·lectiu LGBTI. Així mateix, és en aquest consell on s’informa de la creació del Servei d’Atenció
Integral.
Tot i això, el reglament que regula aquest consell hauria de ser revisat incorporant aquesta nova
perspectiva de les polítiques LGBTI.
En quant altres Comissions i òrgans de participació cal destacar la Comissió Tècnica LGBTI es
configura en un espai per garantir un desplegament efectiu de les polítiques LGBTI així com per
actuar davant possibles discriminacions i vulneració dels drets de les persones LGBTI. Aquesta
comissió o taula intradepartamental inclou diferents perfils professionals de les polítiques locals:
joventut, igualtat, serveis socials, entre d’altres.
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D’altra banda, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va crear, juntament amb el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès. el Protocol Comarcal contra la violència masclista en el que
conflueixen un total de 32 persones a nivell comarcal, entre les quals es troben diferents perfils
professionals de l’Ajuntament de Vilafranca: 8 professionals (Igualtat, Joventut, Serveis Socials,
Salut...).

4.2. ASSOCIACIONISME A VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès compta amb una gran diversitat d'entitats i associacions que conformen
un actiu i fort teixit associatiu. A la web de l’Ajuntament de Vilafranca s’han trobat un total de 417
fitxes d’entitats ordenades per àmbits.
Associacions LGBTI
A Vilafranca no hi ha actualment cap associació legalment constituïda en defensa dels drets de
les persones LGBTI, tot i que es considera fonamental per tal de disposar d’un grup que pugui
aglutinar i defensar els drets del col·lectiu així com atendre les diversitats dins del mateix
col·lectiu LGBTI. A l’actualitat existeixen col·lectius feministes i LGBTI però no legalment
enregistrats com associació.
Fa anys, al voltant dels anys 2000, hi va haver dues associacions en defensa del col·lectiu
LGBTI formalment constituïdes: El col·lectiu LAMBDA i l’Associació AMPGIL.
L’associació Lambda va tenir un rol molt actiu al municipi al voltant dels anys 2000, tot i que va
desaparèixer en marxar la persona que exercia la presidència.
AMPGIL, Associació de mares i pares de persones gais i lesbianes, va ser creada arran de la
inquietud personal de les mateixes famílies de nois i noies LGBTI i sobretot per poder defensar
les desigualtats que patien els fills – filles LGBTI.
Vam trobar suport en la fundació Ampgil – i es van ajuntar més o menys unes 5 dones, mares que van organitzar a
Vilafranca una roda de premsa parlant del tema.
Des d’Ampgil es feien accions de sensibilització, cinefòrum etc. Tot i que ara ja no està i s’ha disolt

Les persones consultades consideren molt important l’existència d’alguna entitat, malgrat les
dificultats que comporta en l’àmbit formal. El fet de no existir cap associació reforça el silenci i la
manca de visibilització, sobretot de les persones transsexuals i intersexuals, persones que
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pateixen més dificultats dins del ample univers LGBTI, segons ha estat apuntat per algunes
persones participants als espais de consulta.
Estan discriminats i silenciats. Es molt important la creació d’una associació.
Important el suport per crear associacions. Encara que està molt complicat.

Actualment i fruit del projecte Altaveus, liderat des de l’àrea de Joventut, s’està treballant amb un
grup de joves molt motivats i que volen treballar per sensibilitzar altres joves i fer activitats de
visibilització i reconeixement de la realitat LGBTI, aquest grup es diu DIVERSOX. El grup va
començar a treballar ara fa un any i s’han anat organitzant diferents comissions per debatre,
compartir temes i veure què es vol treballar. Podria ser la llavor de la futura associació de LGBTI:
hem detectat un grupet de joves molt actius, s-han creat un grup informal, es diuen diversoX entre 13 i 25 anys,
volen fer coses, motivats. Volen treballar per sensibilitzar als joves, a les famílies sobre la temàtica i les realitats…
Aquesta és una oportunitat que cal aprofitar, és un grupet força motivat, ha passat un any i és moment de treballar
propostes concretes que sorgeixen d’ells mateixos. Apoderar- los per veure fins on volen anar... sense presses ni
pressions per crear un grup formal – una associació.

Des de Joventut es té molt clara la importància d’un treball coordinat, realista i adaptat als ritmes
i dinàmiques del propi jovent. Cal fer atenció al tema de comissions i reunions, calendari escolar,
pensant en clau juvenil:
Cal seguir i adaptar-se al ritme propi del jovent, als seus tempos i als processos propis de les dinàmiques de grup.
L’associacionisme és important però en aquest cas el que es vol prioritzar és la pròpia dinàmica, no desgastar el
propi procés.

Espai físic, com a punt de trobada
Als espais de participació s’ha posat també sobre la taula, la importància de poder comptar amb
un grup de referència, d’iguals on puguis anar, parlar i compartir temps lliure.
Persones LGBTI que han participat en els espais de debat, acusen la soledat i la incomprensió
dels altres davant la seva realitat. De fet, alguna persona manifesta que ho va passar molt
malament en l’etapa de l’adolescència. Etapa crucial, de definició i constatació de la seva
identitat així com vital en quant la relació social i el vincle amb els iguals.
S’ha parlat de la soledat, de la negació i del camí recorregut des de la presa de consciència fins
a l’acceptació social. La vivència de la identitat de gènere o orientació sexual és diferent i depèn
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evidentment de la personalitat i de l’entorn familiar i social. Tot i això, hi ha coincidència que per
la majoria ha estat una etapa difícil.
El fet de poder compartir amb altres persones, i disposar d’un espai és considerat un recurs
important per poder transitar per aquesta etapa amb confiança i seguretat.
Necessitat d’un espai físic és molt important, on puguis anar, saber que te trobares persones com tu, es molt
important, fer activitats..
Cal treballar molt l’apoderament, autoconfiança dels fills i filles.

4.4. ACCIÓ SOCIAL
Transició de vides – problemàtiques i necessitats del col·lectiu LGBTI al llarg de la vida:
De les consultes realitzades i estudis desenvolupats sobre la realitat de les persones LGBTI es
constaten les dificultats i problemàtiques que les acompanyen al llarg de les seves diferents
etapes vitals i en relació amb diferents àrees de la vida. Així mateix, altres factors de tipus
estructural i cultural, més enllà de la identitat sentida i/o l’orientació sexual de la persona, poden
suposar dificultats afegides a la vivència pròpia de la identitat així com al rebuig social que poden
derivar en processos d’exclusió social.
Al llarg de les trajectòries de vida, trobem en cada etapa vital particularitats i circumstàncies
específiques, però també en quant la identitat de gènere o orientació sexual. Apuntem a
continuació algunes consideracions:
Infants
S’ha apuntat la importància de reforçar durant aquesta etapa l’autoconfiança en un mateix,
davant el descobriment de la identitat sentida si no respon al model heteronormatiu vigent per tal
de poder treballar l’autoestima i facilitar eines i recursos per donar resposta a possibles
situacions de rebuig social que puguin rebre els infants LGBTI. Dins del col·lectiu hi ha
coincidència en què els nens i nenes transsexuals són els que poden patir més dificultats.
Cal prestar atenció integral i acompanyament als infants, però també a les famílies, per tal que
puguin acompanyar als seus fills/es en aquesta etapa.
Es ressalta la importància de treballar des d’una perspectiva d’interseccionalitat considerant que
es poden entrecreuar altres factors culturals, socials, d’ètnia o religió, capacitats diferenciades
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que requereixen d’un acompanyament. Tot i així, es veu la complexitat d’abordar el tema amb
determinats col·lectius on la força de la cultura té molt pes com ara en cultures àrabs.
Adolescents
L’adolescència és una etapa de grans transformacions i canvis, tant emocionals, com físics i
hormonals. Aquesta realitat fa del tot necessari prestar una atenció molt propera als joves LGBTI,
que poden patir situacions de rebuig per part dels seus iguals.
Un cop més, la interseccionalitat de diferents factors com ara la cultura, l’ètnia, religió... pot
condicionar de manera important l’autoacceptació per part del jovent, però també de les famílies i
l’entorn social. Així mateix, l’entorn familiar, i les situacions de vulnerabilitat social i econòmica
poden afectar el suport i grau d’acceptació del jovent per part de la família.
Des de Serveis Socials, tal i com ja ha estat apuntat, es considera la importància de disposar de
recursos i eines per poder detectar i treballar coordinadament amb les famílies d’adolescents
LGBTI i amb els propis joves. Així com derivar al SAI perquè pugui fer una bona intervenció.
Persones Adultes
Durant l’etapa adulta, moltes persones LGBTI ja han fet un recorregut vital de reconeixement i
acceptació personal, fruit de la seva experiència i maduresa, que ajuda a viure de manera plena
la seva identitat de gènere i/o orientació sexual. Tot i això, als grups de discussió s’ha parlat
també d’aquelles persones LGBTI que continuen amagant la seva identitat amb el patiment que
comporta portar una “doble vida”. S’ha fet esment dels trets del municipi, la mida i el perfil
“conservador” així com del “control social” existent, que pot fer que algunes persones LGBTI no
mostrin obertament la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.
La visibilitat d’aquestes persones, el fet de disposar d’espais de trobada, l’organització de
xerrades, exposicions, i altres actes que puguin “normalitzar” al col·lectiu podria ajudar.
Quant les problemàtiques que es troben les persones adultes LGBTI, es constata que l’accés al
mercat de treball i la feina és un dels àmbits on poden trobar més dificultats, de manera especial,
les persones transsexuals. Sobretot si no han fet el transit cap la seva identitat sentida.
Aquesta dificultat per trobar una feina normalitzada les pot abocar a buscar una sortida en el
mercat de treball sexual, amb la conseqüent dificultat i estigma que comporta.
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Gent gran
Aquest és un col·lectiu oblidat i molt invisibilitzat. Tot i així , s’ha parlat de les dificultats i sobretot
del patiment que possiblement han viscut les persones que ara són grans, ates el temps
generacional en el qual van néixer on els drets del col·lectiu LGBTI eren molt més vulnerats.
S’ha parlat de les problemàtiques que es troben per cobrar pensions de les seves parelles,
pensions de viudetat, o també pel que fa a qüestions legals relacionades amb repartiment
d’herències per exemple, així mateix, també ha sortit el tema de la convivència en residències de
gent gran amb les parelles afectives.
Aquest aspecte posa de manifest la importància de treballar amb les persones LGBTI grans i
evidenciar les problemàtiques que es troben de manera que es pugui treballar també amb el
personal d’atenció com ara treballadores socials, personal de residències de gent gran, perquè
incorporin aquesta mirada.
Així mateix, caldria treballar en l’àmbit de ciutadania, per visibilitzar també al col·lectiu de
persones grans.
Des de Salut, s’ha parlat de les activitats adreçades a la gent gran que s’organitzen des del
servei, proposant aquest espai per organitzar alguna xerrada o taller sobre la realitat d’aquest
col·lectiu.
4.5. RECURSOS COL·LECTIUS AMB VULNERABILITAT SOCIAL
A Serveis Socials, hi ha alguns programes des dels que, juntament amb el suport del SAI, es
podria treballar la realitat LGBTI:
Projecte adolescents i famílies
El Projecte Adolescents és una proposta sorgida de Serveis Socials Bàsics ara fa deu anys per
atendre una sèrie de necessitats dels/de les adolescents i també de les seves famílies.
El Projecte, que es dirigeix a famílies amb fills/es adolescents que presenten diverses
problemàtiques, permet realitzar una intervenció directa, i facilita un treball més individualitzat per
detectar i abordar les principals dificultats i problemàtiques que afecten les relacions entre el
propi adolescent i el seu entorn social més proper. Es realitzen trobades de familiars per
intervenir també sobre la forma en que pares i mares aborden les dificultats sorgides al llarg de
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l’etapa evolutiva per la que passen els seus fills i les seves filles. Els objectius que es treballen
són:
-

Treballar les relacions entre famílies i adolescents de manera individual.

-

Donar eines als/a les adolescents per tal de millorar les seves relacions, tant a nivell
familiar, educatiu com social.

Aquest pot ser un bon àmbit de detecció de problemàtiques de la realitat LGBTI.
Equip de tractament i seguiment socioeducatiu d’infància, adolescència, família i persones soles.
Equip format per educadores socials, treballadores socials i treballadora familiar, emmarcat en
l’equip de tractament socioeducatiu i de prevenció general, que s’adreça a famílies i gent sola,
menors de 65 anys, principalment.
És el segon nivell d’intervenció per aquelles persones que ja han estat ateses per l’equip de
primera acollida i/o aquelles que presenten una problemàtica social i/o educativa que
requereixen una atenció més continuada, o són derivades a altres serveis i/o recursos.
Igual que l’any passat, durant el 2017 es destaca el gran nombre de menors atesos per l’equip
de tractament, 603 que representa el 43% de la població atesa.
Aquest programa, per tant, també és un bon espai per treballar amb adolescents, famílies i gent
gran la realitat LGBTI.
4.3. PROPOSTES D’ACTUACIÓ


Suport tècnic i institucional a la iniciativa jove DIVERSXS



Formació i assessorament en associacionisme.



Visibilització del grups informals LGBTI al municipi.



Espai físic de trobada.



Treballar la interseccionalitat de factors que poden condicionar la trajectòria vital.



Prestar especial atenció a persones LGBTI en situació de vulnerabilitat social i
econòmica.



Treball molt coordinat Serveis Socials i SAI.



Visibilitzar persones LGBTI al llarg de diferents etapes vitals.



Acció de sensibilització i conscienciació ciutadana persones grans LGBTI
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LES OPORTUNITATS :

LES NECESSITATS:

Antecedents de moviment associatiu LGBTI al
municipi.

Continuar amb el suport institucional des de
Joventut al grup de joves DIVERSXS

Grups informals molts actius feministes i de
joves on s’inclou la mirada LGBTI.

Fomentar l’associacionisme LGBTI. Eines i
recursos.

Projectes d’impuls a la dinamització del jovent
des de l’Ajuntament: projecte Altaveus

Espais de trobada LGBTI.

Grup DIVERSXS, joves LGBTI motivats per tirar
endavant projectes.

Atenció col·lectius LGBTI en situació de
vulnerabilitat econòmica i social.
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ÀMBIT 5. DRETS LABORALS
L’accés al mercat laboral i la independència econòmica és un dret fonamental de totes les
persones. Malgrat aquest dret universal i fonamental per tal de viure una vida plena i autònoma,
la realitat ens mostra que són moltes les desigualtats i discriminacions que continuen produint-se
en quant l’accés i manteniment al mercat laboral així com en relació a les condicions de treball.
Diferents estudis mostren que encara continuen múltiples discriminacions envers certs grups de
població amb determinats factors de caràcter estructural. Les dades estadístiques mostren com
les taxes d’atur són més altes per les dones, per exemple. També mostren com l’origen i l’edat
són factors que condicionen les trajectòries vitals de moltes persones.
A aquests factors de discriminació, cal afegir la identitat de gènere i/o orientació sexual. Tot i ser
anticonstitucional, la realitat és tossuda mostrant que la igualtat d’oportunitats no està assolida.
Les persones LGBTI troben dificultats en l’accés i manteniment al mercat laboral. De fet, el
col·lectiu de persones trans és el que es troba amb més dificultats d’accés al mercat laboral, ja
que algunes encara no tenen reconegut el canvi de nom als documents d’identitat. Així mateix, la
mateixa realitat trans fa que dins de la cultura empresarial es mantinguin certs prejudicis i
estigmes que dissuadeixen a l’empresariat de la seva contractació i que quedin descartades dels
processos de selecció. Aquest fet aboca a moltes persones trans al treball sexual amb els
conseqüents efectes i processos d’exclusió social que deriven d’aquest mercat no regulat.
Són tres els factors que incideixen en les oportunitats de trobar feina per al col·lectiu LGBTI:
l’accés de dones trans, la discriminació per LGTBfòbia en el lloc de treball, i les condicions de
treball de moltes dones trans i homes trans que exerceixen el treball sexual.
Un altre element que es manté i reprodueix a l’àmbit laboral és la cultura empresarial que no
deixa de ser un reflex de la societat heteropatriarcal en què estem immersos i que continua
reforçant el model binari dels sexes. Malauradament encara es produeixin discriminacions i
casos d’assetjament sexual i/o per identitat de gènere o orientació sexual. Davant les que calen
protocols d’actuació i prevenció dins de les empreses.
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NORMATIVA DE REFERENCIA:
L’article 21 de la llei de 2014, obliga a les administracions publiques a la vigilància sobre el dret
de les persones LGBTI a no ser discriminades per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere i adoptar mesures per prevenir i actuar davant aquestes discriminacions.
La llei marca la necessitat d’impulsar actuacions de difusió i sensibilització dins de les empreses
per a garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés i les condicions de treball.
A les administracions publiques, les insta a adaptar i millorar els serveis públics d’ocupació i
d’inserció laboral incorporant aquesta perspectiva LGBTI, incorporant criteris d’igualtat a les
convocatòries de subvenció pública, com ara les clàusules socials, així com realitzar campanyes
de sensibilització adreçades a les empreses i sindicats. Així com a disposar de protocols
d’actuació contra la discriminació per raó d’identitat de gènere, orientació sexual i/o expressió de
gènere.
1.3.

Eines i recursos institucionals per prevenir l’assetjament sexual i/o per raó de

gènere i/o orientació sexual.
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès té aprovat des d’octubre de 2015, un protocol de
prevenció i actuació davant de possibles casos d’assetjament sexual i/o per raó de gènere.
De la seva revisió s’observa que principalment va adreçat a combatre i intervenir davant de
l’assetjament sexual i/o per raó de gènere, fent principalment referència tant en l’àmbit normatiu
com en les conductes que es consideren assetjament sexual, a la llei d’igualtat efectiva de dones
i homes del 2015.
De fet, la declaració institucional que acompanya el protocol fa esmen de les lleis d’igualtat
efectiva de dones i homes, així com a la necessitat de combatre la discriminació per raó de sexe.
Tot i així, al títol del document queda explicitat també la referència i inclusió de qualsevol
conducta humiliant, intimidatòria per motiu d’orientació sexual i/o identitat de gènere. Per tant
podem dir que, de manera tímida, inclou també la realitat LGBTI.
Des de Recursos Humans, a l’espai de consulta activat amb personal de diferents àrees
municipals, s’apunta que aquest protocol recull també aquesta realitat LGBTI, ampliant l’abast
d’actuació del protocol a les persones que puguin patir assetjament sexual per raó de la seva
identitat de gènere i/o orientació sexual.
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Tot i això, de la revisió del document s’observa l’absència de referències a la llei del 2014 per la
lluita d’igualtat de drets de les persones LGBTI, i l’obligatorietat de disposar d’instruments per
combatre l’homofòbia o LGBTIfòbia, a les administracions públiques.
Així mateix, el document, no recull de manera explícita cap referència a les persones LGBTI.
Només queda evidenciat el títol del document. En quant els col·lectius d’especial vulnerabilitat,
només es fa referència a dones de diverses condicions, i situacions.
Caldria per tant revisar aquest document, inclouen aquesta mirada de la realitat LGBTI.
5.1. LA REALITAT A VILAFRANCA
Els dispositius d’inserció laboral de l’Ajuntament de Vilafranca despleguen tot un seguit de
serveis i programes orientats a afavorir la inserció laboral, la millora de l’ocupabilitat i la
emprenedoria entre les persones que es troben en situació d’atur o canvi professional.
De la consulta de la memòria13 de 2017 es reflecteix que el Servei d’Ocupació va atendre un total
de 2861 persones, de les quals, un 57% va participar en accions de formació, un 37% en
programes de Plans d’ocupació, un 50% en programes mixtos de formació i treball i un 39% en
accions d’orientació professional.
Dins dels programes i serveis que presta, destaquem aquells que fan una intervenció més directa
amb persones que es troben en situació més vulnerable, ates podrien ser també objecte
d’atenció del col·lectiu LGBTI:
Dispositiu CRIT
L’any 2010 neix el Centre Municipal de Recursos per a la Inclusió i el Treball (CRIT), un
dispositiu d’inserció sociolaboral creat per Serveis Socials Bàsics i el Servei d’Ocupació i
Formació, que té la finalitat de treballar i atendre a les persones en risc d’exclusió social des
d’una perspectiva integral.
De les 190 persones que han participat en el dispositiu CRIT hi ha hagut 117 insercions laborals,
el 62% de persones ateses.
Pel que fa als Plans d’Ocupació, al 2017 s’ha pogut comptar amb major nombre de llocs de
treball, a l’haver augmentat el nombre de plans d’ocupació: hi ha hagut 23 insercions, 16 més

13

Memòria Servei d’Ocupació. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.2017.
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que al 2016. Han augmentat un 12%, i representen el 20% de les insercions que hi ha hagut al
CRIT.
Vilafranca inclusió
Vilafranca Inclusió és un programa transversal que té com a missió principal contractar a 20
persones en risc o situació d’exclusió social per a què tinguin una feina durant 6 mesos (amb
possibilitat de renovació per 6 mesos) i desenvolupin un Itinerari d’Inserció.
Enguany s’ha establert un pla de treball amb 23 familiars. Aquests 23 familiars corresponen a 20
nuclis familiars (famílies nuclears, reconstituïdes i extenses)
El 31% ha finalitzat les accions formatives proposades en el pla de treball. Hi ha hagut 2 baixes
per inserció (13%), 6 baixes de familiars que abandonen quan les parelles deixen d’estar
vinculades a la contractació de Vilafranca Inclusió (37%), i la resta de baixes han estat per
motius de salut o per canvi de municipi.
Plans d’ocupació
Al llarg del 2017 hi ha hagut un total de 66 persones contractades en diversos programes de
plans d’ocupació, que inclouen un contracte de treball de 6 o 12 mesos de durada i formació en
competències transversals i/o tècniques. Mitjançant els contractes de plans d’ocupació es
realitzen obres o serveis de caràcter públic i d’interès social que beneficien a la societat en
general.
PLANS D’OCUPACIÓ TREBALL ALS BARRIS: Aquest programa ha permès la contractació de
16 persones a jornada completa durant 6 mesos:
PLANS D’OCUPACIÓ SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA En total s’han
contractat 25 persones en diferents àmbits i línies d’actuació
5.2.APORTACIONS PERSONES CONSULTADES
Al marc del grup de discussió amb diferents professionals de polítiques locals de l’Ajuntament de
Vilafranca, va sortir el debat de les proves d’accés a l’ocupació pública.
Totes les convocatòries garanteixen l’accés i participació en igualtat de condicions, així com no
es contempla la variable sexe, ja que les persones es presenten amb el número del DNI per tant
són cegues al sexe. Tot i això, ha sorgit el debat de com actuar en la fase d’entrevista si la
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persona que es presenta té una identitat de gènere diferent de la que reflecteix el seu DNI
perquè encara no ha fet el transit cap la identitat de gènere sentida.
Hi va sortir la reflexió al voltant, si això, pot fet desistir les persones trans de presentar-se a les
convocatòries de selecció per la por al rebuig generant processos d’autoexclusió.
S’ha obert un procés de debat i reflexió amb molts dubtes sobre l’actuació com a administració
pública:
Pot ser es produeix autoexclusió, no tinc clar però es una qüestió que es planteja.
Què fer, davant processos selecció, posar 3 caselles, és la qüestió?
El problema es veu en els que no estan operats que no han fet la transició

Així mateix s’inicia un debat sobre les proves físiques i les diferents baremacions aplicades a
homes i dones, que en el cas de persones trans es desconeix com s’ha de resoldre la situació:
També tema proves físiques, per ex. Policia.. què s’ha de fer
També hi ha problemes als equipaments que necessiten vestuaris..

Es a dir, davant l’accés a l’ocupació pública de persones transsexuals, els i les professionals
manifesten els dubtes davant del desconeixement de com s’ha d’actuar.
En quant la inserció laboral i les oportunitats d’accés al mercat laboral, hi ha coincidència en què
les persones trans segurament són les que més dificultats en tenen, sobretot aquelles que no
han canviat DNI.
De fet es comenta que caldria visibilitzar el compromís institucional envers la garantia de no
discriminació per facilitar que tothom pugui lliurement presentar-se a qualsevol oferta pública,
s’ha parlat de posar algun element de visualització tipus segells, de qualitat.
Des dels dispositius d’ocupació municipals es comenta que no disposen de dades de persones
LGBTI enregistrades, ja que és una variable que no es recull als formularis, tan sol la variable
sexe o sexe binari, que evidentment deixa fora les persones que no s’identifiquen amb cap sexe.
Sorgeix aquí també el debat dels formularis, per tal d’ampliar i afegir una casella “d’altres” o sexe
no binari.
També s’apunta que si que es veuen persones amb una expressió de gènere més marcada però
que no s’ha fet cap acció específica adreçada al col·lectiu LGBTI.
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Hi ha col·lectius de joves, per ex s’apunten a mòduls relacionats amb estètica, perruqueria, si que veus alumant
LGBTI. Les solucions son difícils, per què es percep que hi ha assetjament entre iguals.

Un altre tema apuntat ha estat la discriminació en funció dels sectors professionals i àmbits
d’ocupació. De fet, tal i com queda reflectit a la memòria del Servei d’Ocupació, es treballa molt
de la mà amb empreses del territori a partir del contacte directe i d’estudis puntuals. Dins
d’aquest tipus de serveis i contactes es podria afegir informació en relació els protocols contra
l’assetjament sexual a la feina incorporant aquesta mirada LGBTI i sensibilitzar a l’empresariat
sobre la realitat i dificultats que troben persones transgenere per accedir al mercat de treball.
En tots cal intervenir, però sobre tot també en mercat de treball, en les empreses. Excepte el món artístic on creu
que hi ha més tolerància,
Sobre tot en aquells sectors d’oficis, feines més dures, per ex. Camioners, transportistes.. caldria fe algo per
visibilitzar aquestes realitats..

5.3.PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ÀMBIT DEL MERCAT DE TREBALL
 Des dels dispositius d’inserció i mitjançant els programes, com ara plans d’ocupació, es
podria incorporar també aquest perfil LGBTI.
 Plans d’ocupació com acció positiva per persones LGBTI.
 Visualitzar el compromís institucional amb un segell = reconeixement.
 Indagar des de RRHH en relació al tema dels processos de selecció i transgèneres.
 Sensibilitzar a les empreses del territori sobre la realitat LGBTI i les dificultats d’inserció.
Promoció de l’ocupació des d’una vessant de Responsabilitat Social Empresarial.
 Introduir Clàusules socials als contractes de l’administració local que incorporin la mirada
LGBTI.
 La taula d’ocupació recentment creada amb actors públics i privats podria ser un bon
espai per començar a introduir aquest tema.
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LES OPORTUNITATS :

LES NECESSITATS:

Trajectòria municipal en el desplegament de
Programes de foment de l’ocupació per a
persones amb dificultats d’inserció laboral. Plans
d’Ocupació, CRIT, altres.

Programes de foment de l’ocupació adreçats a
persones LGBTI (per ex. Plans d’Ocupació).

Protocol intern per a la prevenció i actuació
davant l’assetjament sexual i per raó de gènere,
i diversitat afectiva i sexual.
Convocatòries públiques d’accés a l’ocupació en
igualtat de condicions.

Adaptació dels formularis i llistat de proves
d’accés a l’ocupació pública curoses amb la
realitat LGBTI: perill d’autoexclusió per part de
les persones trans.
Visibilitzar el compromís institucional de garantia
de no discriminació en l’oferta pública
d’ocupació.
Revisió del Protocol d’assetjament sexual a la
feina i actualització segons la realitat LGBTI.
Campanya adreçada a les empreses del
municipis envers la realitat LGBTI.
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EIX 5. SALUT
Una de les qüestions que es destaquen en relació a l’àmbit de la salut fa referència al rol i
l’actuació dels i de les professionals sanitaris davant la realitat LGBTI. Habitualment es constata
que molts professionals sanitaris parteixen de la presumpció de l’heterosexualitat i el
cisgenerisme de les persones ateses. Aquest biaix pot incomodar a les persones LGBTI. Així
mateix, alguns professionals mostren actituds que poden ser discriminatòries al no respectar per
exemple el nom sentit i limitar-se a recórrer al nom que figura al DNI, per exemple.
Un altre aspecte fa referència a les necessitats específiques que presenten les persones LGBTI.
Diferències i especificitats que requereixen un acompanyament mèdic no patologitzant
(intersexuals, persones transsexuals). D’altra banda, les dones lesbianes i bisexuals, s’enfronten
també a problemàtiques que tenen a veure amb la manca de promoció de la seva salut sexual i
reproductiva. Per últim, els homes gais, i bisexuals, és població especialment vulnerable a la
transmissió del VIH-SIDA així com a altres infeccions de transmissió sexuals.
NORMATIVA REFERENT
L’article 16 de la llei estableix que les administracions han de vetllar per a garantir una política
sanitària respectuosa amb les necessitats i especificitats de les persones LGBTI, sense
patologitzar la seva identitat i/o orientació sexual. Des d’aquesta perspectiva s’insta als
professionals i institucions sanitàries a desenvolupar practiques respectuoses, garantint els drets
de les persones LGBTI i les seves decisions.
1. El sistema sanitari de Catalunya ha d’incorporar la perspectiva de gènere i ha de tenir en
compte les necessitats específiques de les persones LGBTI, amb la finalitat de garantir-los el
dret a rebre l’atenció sanitària i a gaudir dels serveis de salut en condicions objectives d’igualtat.
2. El sistema sanitari de Catalunya ha de garantir, per mitjà de protocols d’actuació específics,
que els membres de parelles estables, amb independència de llur orientació sexual o identitat de
gènere, tinguin els mateixos drets que la normativa sectorial sanitària reconeix als cònjuges o
familiars més propers. Pel que fa al consentiment per substitució, el convivent en parella estable
té, respecte de l'altre membre de la parella, la consideració de familiar més proper.
A tal efecte han de vetllar per a que:
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La política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGBTI i no tracti directament o
indirectament la condició d’aquestes persones, especialment transgèneres i intersexuals, com
una patologia.
Elaborar polítiques de salut pública que vetllin pel dret a la salut de les persones LGBTI, amb
l’adaptació dels protocols establerts.
Establir estratègies específiques per a afrontar els problemes de salut específics de les persones
LGBTI i enfortir la vigilància epidemiològica.
Crear mecanismes de participació de les persones, les entitats i les associacions LGBTI en les
polítiques relatives a la salut sexual.
Promoure entre els diversos estaments de les institucions sanitàries l’establiment de pràctiques
sanitàries o teràpies psicològiques lícites i respectuoses,
Reconèixer el dret d’accés als mètodes preventius que garanteixen pràctiques sexuals més
segures i eviten les infeccions de transmissió sexual i el tractament consegüent, i fomentar l’ús
d’aquests mètodes.
Reconèixer el dret a la prevenció, a la detecció eficaç i al tractament integral.
Incorporar al sistema sanitari l’atenció integral a persones transgènere i a persones intersexuals,
d’acord amb la cartera de serveis vigent, tenint en compte la seva revisió segons els avenços
científics, i definint els criteris d’accés tant al tractament hormonal com a la intervenció quirúrgica.
Establir els mecanismes necessaris perquè la documentació administrativa i els formularis
mèdics s’adeqüin a l’heterogeneïtat del fet familiar i a les circumstàncies de les persones LGBTI.
Garantir a les dones lesbianes la igualtat d’accés a les tècniques de reproducció assistida.
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6.1. LA REALITAT A VILAFRANCA
El SAI es configura com un servei d’atenció, orientació i derivació per a persones LGBTI en
diferents àmbits de la seva trajectòria vital. Un d’aquests àmbits d’intervenció és el d’informar i
assessorar en temes de salut, en tant que com a persones LGBTI tenen necessitats específiques
d’atenció i cura, sobretot per les persones transsexuals si volen començar a fer el trànsit cap a la
seva identitat sentida.
De fet un dels tràmits que el SAI ajuda a fer és el canvi de nom de la targeta sanitària de la
seguretat social.
La recent inauguració del servei, fa que les dades d’atenció siguin reduïdes, tot i que s’espera
que, a més de la orientació, derivació i acompanyament en diferents processos vitals, també es
configuri com un espai de detecció de necessitats.
L’àrea o departament de Salut municipal, realitza accions de promoció de la salut des de la
perspectiva de la promoció d’hàbits de vida saludables, així com també des de la perspectiva de
la formació i sensibilització.
Una de les activitats que desenvolupa des de fa temps són tallers adreçats a adolescents dels
diferents centres educatius del municipi als que ja s’ha fet referència al capítol de Coeducació i
diversitat afectiva i sexual.
Un dels programes a destacar per la seva atenció individualitzada és el Programa “Salut i escola”
que té per finalitat prevenir conductes de risc i educar els adolescents en el seu medi (instituts),
en particular sobre drogues, sexualitat, salut mental i alimentació. El Programa té dues línies:
Consulta confidencial, a sol·licitud del mateix alumne, professors, tutor o pares a infermers que
es desplacen periòdicament al centre (“Consulta oberta”). Derivació del jove, si s’escau.
D’altre banda, també es realitzen Intervencions de prevenció del VIH adreçades a joves.
Per últim cal destacar la Formació sobre salut mental infantil i juvenil adreçada a
professionals de l’àmbit educatiu sobre qüestions i aspectes de la salut mental infantil i juvenil.
Aquesta formació aborda diversos continguts com ara: Els problemes alimentaris en
l’adolescència; comprensió de la patologia de la personalitat en l’adolescència; Gestió de les
dificultats a l’aula derivades de la patologia de la personalitat; L’adolescència i les addiccions i
l’assetjament escolar (bullying) i assetjament en l’adolescència.
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6.2. APORTACIONS PERSONES CONSULTADES
Un dels aspectes comentats i en el que les persones consultades coincideixen és el de la
necessària educació afectiva i sexual del jovent. Aspecte que ja ha quedat reflectit al capítol de
Coeducació i diversitat afectiva-sexual. Tot i això, s’insisteix en la necessitat continuar reforçant
aquests tallers així com en la prevenció de les malalties de transmissió sexual.
Cal també atendre la salut – la prevenció i sobre tot la protecció davant TMS però això per tothom.
Cal fer molta educació sexual.

Si bé aquests tallers són bé valorats, algunes persones consideren que caldria partir d’una visió
més positiva de la sexualitat ja que sovint posen l’accent i l’atenció en la prevenció de conductes
de risc, en els problemes que es poden donar, la sida entre d’altres aspectes. Així com també
parteixen del model heteronormatiu i binari de la sexualitat.
Cal visibilitzar des del la vivència duna sexualitat positiva. Des del plaer, lo bell i bonic i no des de la por i el perill
(VIH, tms, assetjament…)
Educació sentimental i sexual cal molta a les escoles i centres educatius.
Trencar la mostra de models heterosexuals – mostrar altres realitats – diverses.

D’altra banda, es veu la necessitat d’aprofundir en el treball coordinat i transversal, per exemple
des del SAI amb Salut i Serveis Socials per poder arribar a treballar amb els col·lectius que són
més vulnerables:
Importància de treball transversal, amb joventut un bon aliat. Salut cal treballar junts i sobre tot Serveis socials, punt
d’entrada d’aquells col·lectius més vulnerables, i les pròpies famílies..

Des d’una perspectiva de trajectòria de vida també s’ha comentat com les necessitats van
variant, i per tant cal fer atenció a les necessitats específiques en funció de l’etapa vital.
De fet s’apunta a la manca de visibilització de la gent gran LGBTI que probablement ha tingut de
viure la seva identitat i/o orientació sexual de manera amagada, ates el control social existent, tot
i això, es constata la dificultat de treballar amb persones grans. Una opció apuntada des de
Salut ha estat la d’aprofitar les xerrades adreçades a gent gran i que actualment no incorporen
aquesta perspectiva, potser seria un bon espai per parlar-ne.
Es difícil treballar amb les persones grans LGBTI. Temes de sexualitat , trans,,,, des de salut es fan tallers adreçats
a persones grans, es podria incorporar aquest tema, als casal d’avis. Parlar de sexualitat i LGBTI.
Projectes concrets no tenim per aquest col·lectiu, però si que s’ha ofert tallers sobre intel·ligència emocional,
educació sexual, igual de manera transversal ja s’incorpora tema diversitat sexual. Veu les problemàtiques que
poden patir LGBTI relacionades amb l-assetjament sexual, bullying..
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Una de les dones participants al grup de ciutadania, destaca la necessitat de treballar la
sensibilització i formació del personal sanitari i del conjunt de la ciutadania. De fet, es mostra
molesta davant certs comentaris que ha sentit algun cop envers si la identitat trans és quelcom
que es pot escollir i que reflecteix clarament el desconeixement i la desinformació existent envers
les persones trans i les seves necessitats específiques en matèria de salut. Acusa la necessitat
de parlar dels problemes reals, com ara qüestions relacionades amb el tipus de medicació que
es prescriu a les persones trans per fer el transit.
Cal parlar dels problemes reals, del dia a dia, com ara tema de medicacions per fer el transit, te donen pastilles per
altres temes, ara sembla que es esta dissenyant una medicació especial per fer el transit…
sembla que pots escollir això… esta fent mal, cal parlar problemes reals…

Apoderament personal i millora de l’autoestima de persones LGBTI
Un dels temes que han estat exposats en els espais de participació, ha estat la salut psicològica
de les persones LGBTI que es pot veure afectada en diferents moments de la seva trajectòria
vital i en funció de les circumstàncies i recursos personals, familiars i socials.
Al grup de discussió realitzat amb entitats i ciutadania de Vilafranca, una dona lesbiana va
comentar que en la seva etapa d’adolescència ho va passar malament i va haver de recórrer a
l’ajuda psicològica per tal de poder recuperar-se i guanyar autoconfiança.
Aquest és un tema que cal abordar dins dels diferents espais i recursos d’atenció a la salut
mental L’Ajuntament de Vilafranca està adherit la Taula de Treball de Salut Mental de l’Alt
Penedès, espai que podria tenir present aquesta perspectiva LGBTI i on la professional del SAI
ja ha fet alguna intervenció per explicar i donar a conèixer el SAI.
6.3. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA SALUT
 Visibilitzar les necessitats específiques de salut de persones LGBTI – Campanyes,
informació
 Xerrades adreçades a gent gran LGBTI des del Servei de Salut, incorporant aquesta
mirada.
 Tallers de sexualitat i diversitat afectiva
 Incorporar des de la Taula de treball de Salut Mental la perspectiva LGBTI.
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LES OPORTUNITATS :

El Servei d’Atenció Integral per a persones
LGBTI es configura com una bona “antena” de
detecció de necessitats i d’atenció específica.
Treball transversal amb departament de salut.

LES NECESSITATS:

Campanyes d’informació i sensibilització
Incorporar la mirada LGBTI als tallers, xerrades
sobre salut que s’imparteixen des de Salut i amb
una perspectiva de trajectòria de vida.
Formació al personal sanitari.
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PLA LOCAL D’ACCIÓ
LGBTI
2018-2021
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1. FINALITAT, OBJECTIUS I EIXOS D’INTERVENCIÓ:
El Pla Local LGBTI del municipi de Vilafranca del Penedès, és fruit d’un procés d’anàlisi i reflexió
compartida entre diferents agents municipals i de ciutat que ha propiciat generar propostes
d’acció adreçades a la ciutadania en general i persones LGBTI del municipi per a garantir la
igualtat d’oportunitats de totes les persones independentment del seu sexe biològic, identitat,
orientació sexual i/o expressió de gènere.
Cal visualitzar i considerar aquest Pla com una eina de planificació estratègica de les polítiques
LGBTI a desenvolupar des del consistori com agent clau i legitimat per la ciutadania per
contribuir a desplegar polítiques públiques de transformació social.
Des d’aquesta perspectiva i considerant també el marc temporal de 4 anys per al desplegament,
s’haurà de ser suficientment flexible per tal d’adoptar les mesures pertinents en cada moment,
aprofitant les oportunitats que puguin sorgir en el context social, normatiu i econòmic durant la
seva vigència.
Així doncs caldrà efectuar una planificació anual del pla d’acció global per tal d’adaptar el
desplegament de les accions al context i a les necessitats detectades anualment en les
avaluacions efectuades.
Aquest Pla local LGBTI té per finalitat:
Desenvolupar una estratègia d’intervenció orientada a promoure polítiques LGBTI al municipi de
Vilafranca del Penedès amb la finalitat de lluitar contra la lgtbifòbia i contribuir a generar una
societat més igualitària i respectuosa amb la diversitat afectiva sexual.
El Pla s’estructura en 6 eixos d’intervenció per tal de donar resposta a les necessitats
específiques de les persones LGBTI però sobretot per tal de generar una ciutadania més justa,
solidària i respectuosa amb la diversitat. Cada àmbit o eixos d’intervenció vol incidir en àmbits

Elaboració del Pla LGTBI

75

de participació social, cultural, laboral, on encara persisteixen discriminacions i desigualtats per
raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, i/o expressió de gènere.
Els objectius generals del Pla LGBTI es concreten en:


Disposar dels recursos i mecanismes necessaris per comunicar, coordinar i
desenvolupar les polítiques LGBTI de manera transversal als diferents àmbits de la
política local.



Lluitar contra les conductes lgbtifobiques encara persistents mitjançant la sensibilització
ciutadana i visibilització de les persones LGBTI als espais públics de la ciutat.



Realitzar actuacions de prevenció i sensibilització per fomentar entre la comunitat
educativa unes relacions positives davant la diversitat afectiva sexual.



Promoure l’apoderament individual i col·lectiu de les persones LGBTI per una major
visibilització i defensa dels seus drets.



Implementar accions de sensibilització i disseny de procediments que vetllin per a la
defensa i garantia de la igualtat de drets de les persones LGBTI en el mercat laboral.



Sensibilitzar i dotar de recursos d’apoderament personal a les persones LGBTI i als
professionals sanitaris per promoure un model d’atenció que consideri les seves
especificitats.

Requeriments de base per aconseguir una bona implementació del Pla Local LGBTI:
És important remarcar la importància que té la disposició de recursos i responsabilitats per tal de
garantir el correcte desenvolupament del Pla local LGBTI. Cal delimitar les responsabilitats i
funcions dels nivells polítics i tècnics per tirar endavant el conjunt d’accions contemplades. Així
mateix, cal destinar els recursos necessaris per tal de fer-lo efectiu. Alguns elements o
condicionants previs són:


Voluntat i compromís polític al nivell més alt de la presa de decisions.



Sensibilització i coneixement de les especificitats de les persones LGBTI de totes
les persones implicades i destinatàries del pla local.



Implicació de totes les regidories per portar a terme un treball transversal.



Disposició de recursos econòmics, de temps, de capacitat tècnica i política.



Proporcionar recursos, formació i eines per integrar la dimensió LGBTI de manera
transversal a la gestió quotidiana de les polítiques locals.



Difusió i valorització dels resultats de les accions desenvolupades com element clau de
projecció i de rendibilitat dels esforços invertits.
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2. PLA D’ACCIÓ:
El Pla d’Acció LGBTI de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’articula en sis eixos
estratègics i 8 línies d’actuació:
EIX 1.
IMPULS DE LES POLÍTIQUES LGBTI AL MUNICIPI DE

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

OBJECTIU GENERAL

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Disposar dels recursos i mecanismes necessaris per comunicar,
coordinar i desenvolupar les polítiques LGBTI de manera transversal
als diferents àmbits de la política local
Línia 1.1: Recursos per comunicar i projectar el compromís municipal
en polítiques LGBTI i disposició de mecanismes per a la
implementació.
Línia 1.2.: Recursos i accions per al treball transversal en el
desenvolupament de les polítiques LGBTI.

EIX 2.

LLUITA CONTRA LA LGBTIFÒBIA I VISIBILITZACIÓ DE
LA REALITAT LGBTI A L’ESPAI PÚBLIC

OBJECTIU GENERAL

Lluitar contra les conductes lgbtifobiques encara persistents
mitjançant la sensibilització ciutadana i visibilització de les persones
LGBTI als espais públics de la ciutat.
Línia 2.1: Recursos per a la intervenció integral de les persones
LGBTI.
Línia 2.2.: Accions de sensibilització i prevenció adreçades a la
ciutadania per a combatre la LGBTIfòbia.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

EIX 3.

FOMENT RELACIONS DE RESPECTE ENVERS LA
DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL A L’ÀMBIT
EDUCATIU

OBJECTIU GENERAL

Realitzar actuacions de prevenció i sensibilització per fomentar entre
la comunitat educativa unes relacions respectuoses davant la
diversitat afectiva sexual.
Línia 3.1. Recursos per a la comunitat educativa en matèria
d’educació afectiva sexual.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

EIX 4.

PARTICIPACIÓ I ACCIÓ SOCIAL

OBJECTIU GENERAL

Promoure l’apoderament individual i col·lectiu de les persones LGBTI
per una major visibilització i defensa dels seus drets.
Línia 4.1: Recursos i accions per donar suport i visibilització de la
realitat LGBTI als grups informals i entitats socials de la ciutat.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

EIX 5.

DRETS LABORALS

OBJECTIU GENERAL

Implementar accions de sensibilització i disseny de procediments
que vetllin per a la defensa i garantia de la igualtat de drets de les
persones LGBTI en el mercat laboral.
Línia 5.1: Recursos i eines per a la igualtat de drets laborals de les
persones LGBTI.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
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EIX 6.

INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA LGBTI A LA
SALUT

OBJECTIU GENERAL

Sensibilitzar i apoderar les persones LGBTI i als professionals
sanitaris per promoure un model d’atenció que consideri les seves
especificitats de salut.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Línia 5.1: Recursos i eines per abordar la realitat LGBTI en l’àmbit
de la salut.
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EIX 1. VISIBILITZAR EL COMPROMÍS POLÍTIC AMB LA IGUALTAT DE
GÈNERE
Aquest eix estratègic busca situar la igualtat de drets i la no discriminació com a dret fonamental
de les persones que queden englobades sota l'acrònim LGBTI i té i com a valor central el
compromís institucional per contribuir a generar una societat més solidària i justa.
Cal reforçar el compromís i posicionament polític del consistori envers la realitat de les persones
lesbianes, gais, transsexuals, i intersexuals que s’ha de traduir també en la disposició de
recursos, eines i procediments pertinents per posar en valor i visibilitzar la realitat de les
persones LGBTI en el desplegament de les polítiques locals en el territori.
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ja compta amb una trajectòria institucional
desenvolupant accions adreçades a combatre les desigualtats del col·lectiu LGBTI i sensibilitzar
a la ciutadania envers la diversitat sexual i afectiva.
Per tal de garantir un desplegament efectiu del Pla LGBTI caldrà assegurar els recursos, tan
humans, com econòmics i de temps, que destina la Corporació per promoure aquest canvi social.
La comissió intermunicipal LGBTI creada tindrà un rol destacat per treballar des de la
transversalitat necessària i desenvolupar de manera efectiva les accions que corresponen a
cadascun dels àmbits de les polítiques locals. Des d’aquesta perspectiva, en aquest eix, també
s’inclouen les accions formatives adreçades a personal municipal per una major comprensió de
la realitat i necessitats que envolten a les persones LGBTI.
Per últim, la comunicació, valoració i visibilització de les diferents accions que es van
desenvolupant al llarg del període que engloba el pla local seran clau per tal de difondre els
resultats i fer visibles aquestes polítiques. Des d’aquesta perspectiva, la comunicació abasta
accions internes, però sobretot busca estendre aquest compromís a tercers, entitats, empreses i
altres agents que col·laboren o presten serveis amb l’administració local, element clau per tal de
garantir la coherència política i compartir una estratègia d’intervenció comuna.
TJANÇANT L’ACTUACIÓ TRANSVERSAL
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EIX 1. VISIBILITZAR EL COMPROMÍS POLÍTIC AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE
MITJANÇANT L’ACTUACIÓ TRANSVERSAL
Objectiu General :
Disposar dels recursos i mecanismes necessaris per comunicar, coordinar i desenvolupar les polítiques
LGBTI de manera transversal als diferents àmbits de la política local.

ACCIONS
ACCIONS

2018

2019

2020

2021

RESULTATS

Línia 1.1. Recursos per comunicar i projectar el compromís municipal en polítiques LGBTI i
disposició de mecanismes per a la efectiva implementació.
Protocol funcionament de la
Comissió LGBTI intramunicipal per
1 Comissió creada i protocol de
funcionament
impulsar i fer el seguiment del Pla
Local LGBTI.
Pla de treball anual, coordinació,
transversalitat,
seguiment
i
Document amb el Pla de Seguiment
i eines i registres
avaluació del Pla LGBTI (fitxes
1 memòria anual seguiment
recollida
informació,
eines,
informes...).
Previsió i planificació dels Recursos
Econòmics i Humans necessaris
Dotació pressupostària i humana
per una òptima implementació del
Pla LGBTI.
Servei d’Atenció Integral: Atenció,
SAI en funcionament
difusió, suport i acompanyament...
Línia 1.2. Recursos per al foment d’una cultura organitzativa sensible a la realitat LGBTI garantint
la transversalitat en les polítiques locals
Informació i comunicació junta de
Aprovació Ple
govern del Pla LGBTI i aprovació
pel Ple de Govern .
Inclusió i difusió del Pla LGBTI a la
Díptics i comunicacions externes:
web municipal i altres mitjans
web municipal.
Comunicació i difusió d’un resum
Document/díptic resum pla i
del Pla LGBTI al conjunt de la
distribució plantilla
plantilla/àrees de l’Ajuntament.
Comunicació i difusió document
resum del Pla LGBTI Empreses
Document/díptic resum pla i
distribució plantilla
municipals i empreses que presten
serveis.
Revisió
Consell
d’Igualtat
Consell Igualtat amb perspectiva
LGBTI
incorporant la perspectiva LGBTI.
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Revisió i adaptació d’aplicatius
informàtics per a la Inclusió de
perspectiva LGBTI als registres de
personal de RRHH - documents
institucionals (Casella No binari,
nom sentit...).
Sensibilització al conjunt de la
plantilla: Formació en LGBTI
conceptes bàsics i legislació vigent;
deure d’intervenció etc.

Documents, registres, bases dades
revisades i actualitzades

Inclusió Pla de Formació anual
Accions formatives anuals

Formació cos polític en LGBTI.

1 Acció formativa

Distribució i formació Protocol
Deure d’intervenció al conjunt de la
plantilla municipal.
ACCIONS

Ubicació Protocol intranet –
distribució – comunicació conjunt
àrees sensibles
2018

2019

2020

2021

RESULTATS

1.3. Comunicació externa per transmetre el compromís institucional amb les persones LGBTI

Projecció del compromís amb la
realitat LGBTI en els diferents
documents
i
elements
comunicacionals de l’ajuntament:
documents institucionals, web
corporativa...
Incorporació de Clàusules LGBTI
en la contractació pública.
Espai web propi per a la
visibilització compromís institucional
amb
les
persones
LGBTI
(informació
SAI,
compromís
polític...).
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Bases contractació Pública amb
perspectiva LGBTI
Espai Web actiu amb notícies,
documents...
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Indicadors
Comissió LGBTI intramunicipal

Persones que conformen la Comissió de Seguiment, núm.
de reunions, funcionament intern, etc.

Pressupost anual destinat al Pla, RRHH

Acta Aprovació Ple, Núm. Accions i tipologia de materials
de comunicació i Difusió del Pla LGBTI nivell intern/extern

Pla de seguiment i avaluació, registres i
fitxes de seguiment comunes.
Núm. de notícies d’evolució del Pla LGBTI

Núm. Aplicatius informàtics i documents, registres revisats
i actualitzats a persones LGBTI
SAI en funcionament, recursos, accions, Nombre accions formatives i perfil de les persones
participants.
atencions, derivacions...
Núm. Concursos amb clàusules LGBTI, resolució.
Responsables i agents implicats
Responsable :

Agents Implicats:

Regidoria de Polítiques Igualtat – LGBTI

Comissió intramunicipal LGBTI

Tècnica referent LGBTI

Diferents regidors/es del Govern Municipal.
Àrees i/o departaments del Consistori: Comunicació,
informàtica, altres
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EIX 2: LLUITA CONTRA LA LGBTIFÒBIA I VISIBILITZACIÓ DE LA REALITAT
LGBTI A L’ESPAI PÚBLIC
Perquè les persones LGBTI puguin sentir-se legitimades per expressar la seva afectivitat de
manera lliure a l’espai públic cal garantir un entorn – espai públic segur i de respecte envers la
diversitat on no es produeixin cap tipus de manifestacions violentes cap aquestes persones.
Malauradament les dades de l’Observatori contra la LGBTIfòbia mostren com les persones
LGBTI pateixen discriminacions i diferents tipus d’agressions envers la seva integritat física i
psicològica. A Vilafranca, tot i no manifestar-se de manera contundent aquests comportaments
lgtbifòbics, sí que s’aprecien de manera molt més subtil.
Des de les polítiques LGBTI es vol fer visible aquesta realitat i lluitar contra aquesta. L’expressió
natural i oberta de la diversitat afectiva sexual de moltes persones és fonamental per trencar amb
el model heteronormatiu i visibilitzar altres realitats, que no per ser amagades deixen d’existir.
Per a garantir aquesta legitimació, i seguretat cal un compromís ferm per part de les
administracions, un posicionament públic i polític de rebuig cap tot tipus de conducta o
manifestació LGBTIfòbica. Per això cal també la implicació del conjunt de la ciutadania i de
manera especial de persones dels serveis públics perquè puguin intervenir si malauradament
presencien actes que vulnerin la integritat física i psicològica de les persones LGBTI que les
obliguen a no poder expressar la seva afectivitat als espais públics.
Aquest eix d’intervenció recull un seguit d’accions que busquen disposar de procediments,
serveis i protocols d’atenció, denúncia i acompanyament en aquestes situacions a les persones
LGBTI. Així mateix, vol posar a l’abast de la ciutadania els mecanismes necessaris per tal de
denunciar i garantir un espai públic lliure de discriminacions i comportaments lgtbifòbics.
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EIX 2: LLUITA CONTRA LA LGBTIFÒBIA I VISIBILITZACIÓ DE LA REALITAT LGBTI
A L’ESPAI PÚBLIC
EIX 2.
Objectiu General:
Lluitar contra les conductes lgbtifobiques encara persistents mitjançant la sensibilització ciutadana i
visibilització de les persones LGBTI als espais públics de la ciutat.
ACCIONS
ACCIONS

2018

2019

2020

2021

RESULTATS

Línia 2.1: Recursos per a la intervenció integral de les persones LGBTI
Campanya difusió i comunicació del
SAI alts mitjans de comunicació
local: Ràdio, TV local, entitats
locals...

Accions difusió, aparicions en
mitjans de comunicació

SAI: tallers, assessorament, suport,
recursos per a l’apoderament
persones LGBTI.

Atenció, acompanyament
derivació, orientació Persones
LGBTI i familiars, Tallers
apoderament

Línia 2.2. Accions de sensibilització i prevenció per al foment de relacions igualitàries
Protocol festes Majors lliures de
LGBTIfòbia – dispositiu Punt
Lila/Arco Iris
Campanyes institucionals per
visibilitzar, reconèixer els drets de
les persones LGBTI i lluitar contra
la LGBTIfòbia: Cartells, segell
“Municipi solidari/amic.. LGBTI”,
espais de festes locals...
Reconeixement
institucional
entitats/ espais d’oci, altres...que
treballin en la defensa dels drets de
les persones LGBTI “premis “
“Segell”
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Protocol en Actiu

Actes institucionals: Diades
internacionals 28 de Juny, altres,
elements comunicació...
Implicació Entitats i ciutadania en
actes visibilització
Premis – incentius – subvencions
atorgades a entitats que vetllin per
incorporar mirada LGBTI
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Indicadors de Realització i de resultats
Núm. D’Accions difusió, aparicions en mitjans de Núm. Atencions del SAI, accions realitzades,
comunicació...
derivacions, tallers, altres.
Tipologia d’acció de difusió i impacte (jornades, Protocol festes major: en funcionament, resultats,
diades, campanyes..)
atencions...
Entitats socials i privades col·laboradores –
adherides a les campanyes – accions de
visibilització i reconeixement
Responsables i agents implicats
Responsable:

Agents Implicats:

Regidoria de Polítiques d’Igualtat i LGBTI

Comissió intermunicipal.

Tècnica Referent LGBTI

Policia Local, Departament de Comunicació, mitjans
de comunicació local, entitats socials i privades ciutat.
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EIX 3. FOMENT RELACIONS DE RESPECTE ENVERS LA DIVERSITAT
AFECTIVA I SEXUAL A L’ÀMBIT EDUCATIU
La trajectòria de l’Ajuntament de Vilafranca donant suport als centres d’ensenyament en matèria
de formació sobre la diversitat sexual i de gènere ha estat significativa. Del diagnòstic realitzat es
desprèn un volum important d’oferta formativa adreçada als centres d’ensenyament així com
també a les entitats de lleure de la ciutat.
És per tant fonamental continuar treballant als centres educatius des d’aquesta mirada de
diversitat afectiva-sexual en cada etapa i amb tota la comunitat educativa. De fet, el rol del
professorat com a principal detector d’aquest tipus de comportaments és clau per tal d’actuar i
sobretot, prevenir l’assetjament escolar. Per tant, cal que els centres manifestin un fort
compromís per evitar aquests comportaments, alhora que disposin d’eines i recursos per poder
intervenir.
Tanmateix, cal treballar amb el conjunt de la comunitat educativa, alumnat, professorat i també
amb les famílies, a través de les AMPAS per tal de consensuar i treballar de manera coordinada.
Aquest eix engloba un seguit d’accions que busquen facilitar i proporcionar recursos adreçats a
tota la comunitat educativa de la ciutat de Vilafranca.
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EIX 3. FOMENT RELACIONS DE RESPECTE ENVERS LA DIVERSITAT AFECTIVA I
SEXUAL A L’ÀMBIT EDUCATIU
Objectiu General:
Realitzar actuacions de prevenció i sensibilització per fomentar entre la comunitat educativa unes
relacions respectuoses davant la diversitat afectiva sexual.
ACCIONS
ACCIONS

2018

2019

2020

2021

RESULTATS

Línia 3.1. Recursos per a la comunitat educativa en matèria d’educació afectiva sexual.
Continuïtat Tallers d’educació
afectiva sexual i diversitat als
centres d’ensenyament del municipi
(diferents etapes educatives).
Recopilar un fons bibliogràfic i
difusió de materials, guies de
recursos, dinàmiques adreçats al
professorat.
Creació grup de treball –Comissió
LGBTI/ professorat – Ampes –
alumnat (grup diversXs) ...dels
centres ensenyament per treballar
conjuntament: espai de reflexió,
intercanvi experiències, recursos..
Incorporar
formació
LGBTI
professorat promoció des de
l’Ajuntament - incorporació al Pla de
Formació de Zona (comarcal)
Xerrades – formació adreçada a les
AMPEs /AFAs
Formació en temes LGBTI a les
entitats socials , esportives, lleure
de la ciutat
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Tallers, xerrades diversitat afectiva
sexual als centres educatius
Carpeta – maleta pedagògica amb
material difusió i formació per a la
diversitat afectiva sexual disponible al
professorat dels centres

1 grup de treball

Accions de formació professorat

2 xerrades anuals
Accions formatives entitats esportives
i de lleure (esplais, casals...)
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Indicadors de Realització i de resultats
Núm. de tallers realitzats a les escoles. Impacte
alumnat, quantitatiu - qualitatiu
Accions realitzades amb el professorat –
comunitat educativa. Impacte professorat
quantitatiu - qualitatiu

Fons documental disponible per al professorat
Núm. Persones i procedència del Grup de treball –
reflexió, núm. Reunions i acords, accions realitzades.

Núm. Xerrades adreçades AFAs, continguts,
persones assistents
Responsables i agents implicats
Responsable:
Regidoria de Polítiques d’Igualtat.

Agents Implicats:
Comissió Intermunicipal LGBIT,
Joventut, Educació

Referent Tècnica LGBTI
Agents educatius de la ciutat: centres ensenyament,
personal docent, Famílies
Entitats de lleure i esportives
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EIX 4. PARTICIPACIÓ I ACCIÓ SOCIAL
L’existència de moviments associatius i d’un activisme social per a la defensa dels drets de les
persones LGBTI ha estat cabdal per tal d’aconseguir el seu reconeixement social.
A Vilafranca del Penedès en diferents períodes hi ha hagut associacions de persones LGBTI o
dels seus familiars per tal de lluitar col·lectivament per aconseguir un reconeixement dels seus
drets. Tot i això, diferents circumstàncies han ocasionat la desaparició d’aquests grups
organitzats.
Les persones que han estat consultades a la fase de diagnòstic coincideixen en apuntar la
importància de promoure espais per tal que les persones LGBTI puguin disposar d’un temps per
compartir inquietuds, propostes així com temps de lleure entre iguals. Així mateix, es constata la
necessitat d’apoderar les persones LGBTI.
Aquest eix recull un seguit d’accions que tenen per objectiu afavorir la creació d’espais per
persones LGBTI alhora que busca implicar les diferents àrees municipals (esports, cultura,
joventut....) per tal que incorporin la mirada LGBTI en les seves actuacions, així com vol treballar
amb les entitats culturals i esportives de la ciutat per a promoure unes pràctiques esportives,
culturals, i d’oci inclusives i respectuoses amb la diversitat afectiva sexual.
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EIX 4. PARTICIPACIÓ I ACCIÓ SOCIAL
Objectiu General:
Promoure l’apoderament individual i col·lectiu de les persones LGBTI per una major visibilització i
reconeixement dels seus drets
ACCIONS
ACCIONS

2018

2019

2020

2021

RESULTATS

Línia 4.1: Recursos i accions per donar suport i visibilització de la realitat LGBTI als grups
informals i entitats socials de la ciutat
Acompanyament i dinamització
Acompanyament Grups
LGBTI
grups formals – informals LGBTI
Afavorir espais de trobada
Creació 1 grup LGBTI
persones LGBTI des del SAI
Implicació entitats socials per a la
col·laboració conjunta a favor de la
Entitats socials, esportives,
inclusió mirada LGBTI en les seves
cultures que incorporen
mirada LGBTI
actuacions: pràctica esportiva, oci,
programacions
cultura...balls
“tango
queer”,
xerrades, ...)
Decàleg de bones practiques i lluita
1 Decàleg
contra LGBTIfòbia a l’esport.
Adaptació instal·lacions esportives:
Revisió i adaptació
instal·lacions esportives
vestuaris, lavabos ( espais neutres)
Programació
cultural
de
Actes culturals que
l’Ajuntament amb perspectiva
incloguin programació
LGBTI:
Cinefòrum,
teatres,
LGBTI
visibilitzant la realitat LGBTI.
Fons
bibliogràfica
LGBTI
1 fons bibliogràfic a les
biblioteques
Biblioteques
Acció Social: inclusió perspectiva
LGBTI en l’atenció social de
Serveis Socials: Protocols d’atenció
Protocols d’atenció SS amb
– recepció i d’acollida amb
perspectiva LGBTI
perspectiva LGBTI (programes
d’atenció col·lectius en exclusió,
detecció,
derivació
SAI,
Treballadors/es familiars...)
Suport des del SAI als Serveis
Accions de suport i
Socials per a l’atenció de famílies
visibilització col·lectius
amb infants, joves, persones grans
LGBTI vulnerables
socialment: persones
LGBTI : formació professionals
grans, famílies en situació
d’atenció
primària,
atenció
excussió, persones adultes
interseccionalitat – cultura, ètnia,
...
religió, exclusió econòmica..
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Indicadors de Realització i de resultats
Nombre d’accions orientades a promoure Tallers d’apoderament persones LGBTI realitzats
l’associacionisme LGBTI: persones participants, des del SAI.
accions realitzades, acords.
Persones LGBTI participants tallers.
Núm. I tipologia d’entitats implicades en accions
de visibilització i atenció LGBTI.
Persones LGBTI ateses des de Serveis Socials i
derivades SAI.
Actes culturals programats amb perspectiva
LGBTI
Protocols d’atenció Serveis Socials que incorporen
mirada LGBTI.
Accions de reconeixement i visibilització realitat
LGBTI al món esportiu.
Decàleg bones practiques. Entitats adherides.
Responsables i agents implicats
Responsable:
Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
Referent Tècnica LGBTI

Agents implicats:
Comissió interdepartamental LGBTI.
Serveis Socials
Cultura
Esports
Entitats de lleure, oci, culturals i esportives de la
ciutat.

Elaboració del Pla LGTBI

91

EIX 5. DRETS LABORALS
L’accés al mercat laboral i la independència econòmica és un dret fonamental de totes les
persones. Malgrat aquest dret universal i fonamental per tal de poder viure una vida plena i
autònoma, la realitat ens mostra que són moltes les desigualtats i discriminacions que continuen
produint-se pel que fa l’accés i manteniment al mercat laboral així com en relació a les
condicions de treball.
Dins del col·lectiu LGBTI, les persones transgenere són les que pateixen més discriminacions en
quan les oportunitats d’accés al mercat de treball.
La cultura empresarial encara reprodueix els condicionants derivats de la societat
heterenormativa i patriarcal en la qual s’insereix.
Calen per tant, que des de les polítiques de foment de l’ocupació s’estableixin programes i
projectes per incorporar la perspectiva LGBTI amb la finalitat d’oferir les mateixes oportunitats
d’accés al mercat de treball, així com en cas necessari, afavorir el seu accés mitjançant
programes d’inserció laboral específics.
Tanmateix, cal treballar des de la Corporació i les empreses del territori per tal que siguin
sensibles a les necessitats específiques de les persones LGBTI i les problemàtiques que
pateixen per accedir al mercat laboral.
Aquest eix inclou accions de sensibilització i comunicació envers aquesta realitat així com preveu
l’establiment dels protocols pertinents per a garantir que no es donen cap tipus de discriminació a
l’àmbit laboral per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
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EIX 5. DRETS LABORALS
Objectiu General:
Implementar accions de sensibilització i disseny de procediments que vetllin per a la defensa i garantia
de la igualtat de drets de les persones LGBTI en el mercat laboral.
ACCIONS
Accions

2018

2019

2020

2021

RESULTATS

Línia 5.1: Recursos i eines per a la igualtat de drets laborals de les persones LGBTI
Revisió i actualització del Protocol
intern municipal d’assetjament
sexual per raó de sexe, gènere i
diversitat afectiva-sexual
Clàusules socials LGBTI en la
contractació pública
Estudi - recollida Bones practiques
(BBPP) incorporació perspectiva
LGBTI als processos de selecció
d’ocupació Pública
Coordinació SAI – Dispositius
d’inserció
municipal
disseny
programes de foment de l’ocupació
persones LGBTI : plans d’ocupació,
campanyes empreses, altres
Conferències, xerrades, campanyes
per visibilitzar les problemàtiques
que es troben persones LGBTI per
accedir al mercat laboral com eina
de sensibilització a l’empresariat;
divulgació
dels
Protocols
d’assetjament sexual i per raó de
gènere i orientació sexual a les
empreses
Introducció perspectiva LGBTI a la
taula d’ocupació municipal
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Protocol actualitzat i en
funcionament
Contractació pública
amb clàusules socials
1 Estudi Bones
practiques (BBPP)
Programes inserció
laboral incorporant
perspectiva LGBTI

1 acció de
sensibilització- Jornada
adreçada a l’empresariat

Perspectiva LGTBI
Taula ocupació: accions,
acords
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Indicadors de Realització i de resultats
Núm. Denúncies protocol assetjament per raó de Núm. Concursos públics amb clàusules, núm.
sexe, gènere, diversitat afectiva sexual
Empreses que incorporen clàusules socials – LGBTI.
Persones LGBTI participants dispositius inserció, Estudi Bones practiques als processos selecció amb
programes – plans ocupació i beneficiaris perspectiva LGBTI a l’administració pública.
LGBTI.
Jornada sensibilització empresariat: temàtica,
persones assistents, elements de comunicació i
difusió...
Responsables i agents implicats
Responsable:
Agents implicats:
Regidoria de Polítiques d’Igualtat

Comissió Interdepartamental LGBTI

Tècnica Referent LGBTI

Servei Ocupació, Servei RRHH
Empreses territori
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EIX 6. INCORPORACIÓ PERSPECTIVA LGBTI A LA SALUT
Cal assenyalar dos reptes principals en matèria de salut de les persones LGBTI, per una banda,
el que te a veure amb el desconeixement sobre la realitat LGBTI per part dels i de les
professionals de l’àmbit sanitari, i per altre les necessitats específiques de salut que presenten
els grups LGBTI.
Dins del Pla Local LGBTI es vol treballar per eliminar aquest biaix en l’atenció sanitària. A tal
efecte, des de la Corporació municipal es vol contribuir a fer visibles les necessitats específiques
de salut de les persones LGBTI així com afavorir la formació dels i de les professionals de l’àmbit
sanitari. Aquesta formació s’haurà d’inserir dins del programa de formació que promou el Consell
Comarcal de Salut, ates la manca de competències a nivell local en matèria sanitària.
D’altra banda, des d’una vessant de salut comunitària, es contemplen accions de difusió i
promoció per sensibilitzar a la població LGBTI en relació amb les necessitats específiques de
salut del propi col·lectiu.
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EIX 6. INCORPORACIÓ PERSPECTIVA LGBTI A LA SALUT
Objectiu General:
Accions de formació i visibilització de les especificitats de salut de les persones LGBTI.
ACCIONS
Accions

2018

2019

2020

2021

RESULTATS

Línia 6.1: Recursos i eines per abordar la realitat LGBTI en l’àmbit de la salut.
Tallers Salut amb perspectiva
LGBTI: joves, persones adultes,
persones grans.
Promoure la incorporació de
formació LGBTI professionals de
salut (CAP)
Campanyes de sensibilització –
informació ciutadania – persones
LGBTI en matèria de Salut i LGBTI
Indicadors de Realització i de resultats
Núm. Tallers realitzats
Núm. Persones participants

Tallers salut i LGBTI
1 acció formativa personal
salut atenció primària –
Consell Comarcal de Salut
1 campanya sensibilització
anual – Diades internacionals
salut

Professionals de la salut formats.
Campanyes sensibilització Salut i perspectiva
LGBTI.

Responsables i agents implicats
Responsable:

Agents implicats:

Regidoria de Polítiques d’Igualtat

Comissió Interdepartamental LGBTI

Personal tècnic referent LGTBI

Salut
Consell Comarcal de Salut
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GLOSSARI14
Bisexual: fa referència a una persona que es pot “sentir atreta emocionalment i sexualment per
persones de més d’un sexe” (Tackács,2006).
Cisgènere (o cis) fa referència a una persona que no és trans, és a dir, que s’identifica amb la
identitat de gènere que li ha estat assignada en néixer.
L’expressió de gènere és “l’expressió d’un mateix com a dona o com a home (o tos dos o cap
d’ells) en la presentació externa o l’aparença a través del comportament, la indumentària, el
pentinat, la veu, els trets físics, etc.” (Takács,2006). L’expressió de gènere es veu notablement
condicionada per les expectatives socials que les persones tenen sobre com s’han de comportat
els homes i les dones. L’expressió de gènere no ha de ser fixa ni ha de coincidir necessàriament
amb el sexe o la identitat de gènere de la persona.
La identitat de gènere “fa referència a l’experiència de gènere que una persona sent
internament i individualment, que pot coincidir o no, amb el sexe assignat en néixer, i comprèn la
percepció personal del cos (que pot comportar si així s’escull lliurement, la modificació de
l’aparença a través de la medicina, la cirurgia o altres mitjans) i altres expressions de gènere,
incloent-hi la indumentària, el llenguatge i la gestualitat. La identitat de gènere no és el mateix
que l’orientació sexual, i les persones transsexuals es poden identificar com a heterosexuals,
bisexuals o homosexuals” (FRA,2009).
L’heteronormativitat es defineix com “el reforç que s’observa, per part de moltes institucions
socials, de determinades creences sobre el suposat paral·lelisme entre sexe, gènere i sexualitat,
el qual es dona per fet. Algunes d’aquestes creences són: la idea que les persones classifiquen
en dues categories complementàries diferents: home i dona, que les relacions sexuals i
conjugals només són normals si es donen entre persones de sexes diferents; que les relacions
íntimes entre persones del mateix sexe no tenen valor sexual;(0) que a cada sexe li corresponen
un rol natural a la vida.
L’heterosexualitat és l’atracció emocional, romàtica o sexual envers les persones del sexe
oposat.
L’homofòbia “és la por o l’aversió irracional contra l’homosexualitat i contra les persones
lesbianes, gais o bisexuals (LGB) basada en prejudici” (FRA,2009).
14

Glossari estret de la “Guia per a l’elaboració de plans locals LGBT”I, Col·lecció Eines, ODLGTBI;
Fundació Surt; UVic, Diputació de Barcelona, 2017
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L’homosexualitat és l’atracció emocional, romàtica o sexual envers les persones del mateix
sexe.
Les persones intersexuals o amb DDS (diversitats del desenvolupament sexual) són persones
que presenten una combinació intermèdia o atípica de trets físics, que s’atribueixen a homes i
dones, com ara una combinació poc freqüent de cromosomes, variabilitat genètica o gonadal o
diferències sexuals congènites.
Lesbofòbia és la por o l’aversió irracional contra les dones lesbianes.
LGBTI és l’acrònim que es fa servir per fer referència col·lectivament a les persones lesbianes,
gais, bisexuals, trans o intersexuals.
L’orientació sexual fa referència a “la capacitat d’atracció emocional, afectiva i sexual profunda
de les persones envers persones d’un altre gènere del mateix gènere o de més d’un gènere, així
com les relacions íntimes i sexuals que hi estableixen”(FRA,2009).
Les persones trans són persones amb una identitat de gènere diferent del gènere assignat en
néixer i que poder dur a terme canvis corporals (quirúrgics, hormonals, etc.) per adequar-se a la
imatge corporal socialment establerta en funció del seu gènere sentit. Les dones trans (o
transfemenines) han nascut en un cos masculí i se senten dones, mentre que els homes trans (o
trans masculins) canvien de dona a home.
La transfòbia es pot descriure com la por irracional a la no conformitat de gènere o a la
transgressió de gènere, com ara la por o l’aversió a les dones masculines, els homes femenins,
les persones cross dressers, trans o d’altres que no s’adiuen amb els estereotips de gènere.
La transsexualitat descriu el fet que un individu s’identifiqui amb el gènere oposat al gènere que
li ha estat assignat socialment d’acord amb els seus trets sexuals.
Queer: persona que no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres i rebutja d’identificarse amb un home o amb una dona o amb una orientació sexual específica.
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