ANNEX 1 DEL

ANNEX 1. Accions 2014-2015 per eixos
1. Infància i adolescència: suport a infants i adolescents gais, lesbianes,
bisexuals, trans i intersexuals.
1.a) Preveure un mecanisme que permeti que les persones menors d’edat
puguin rebre atenció confidencialment (sense el permís familiar) per part de
professionals especialistes en la temàtica, d’acord amb els drets reconeguts
de les persones menors.
1.b) Formació per als equips professionals que atenguin infants i joves (pel
que fa a l’Ajuntament, l’equip de l’àmbit de Cohesió i Benestar Social)
2. Àmbit educatiu:
2.1 Fomentar una escola que reconegui i expliqui des de la normalitat les
diferents orientacions sexuals, identitats de gènere, els models de família
diversos i que qüestioni el model de la masculinitat hegemònica.
2.1.a) Formació per al professorat de centres de primària i secundària
públics i concertats.
2.1.b) Oferir, als centres educatius de primària i secundària públics i
concertats, materials, tallers o altres activitats de sensibilització enfocades a
facilitar que infants i joves tinguin una actitud de respecte envers la
diversitat sexual, posant l'èmfasi en l'anàlisi crítica dels models de
masculinitat i feminitat tradicionals i en la identificació dels rols, estereotips i
prejudicis que poden propiciar el rebuig o les agressions LGTBIfòbiques.
2.1.c) Explorar la possibilitat d’iniciar un treball de revisió dels llibres de text
de les principals editorials per tal d’informar al professorat de primària i
secundària que els usen -i a les editorials- dels continguts que no s’adiuen
als principis d’aquest Pacte.
2.1.d) Promoure treballs de recerca de batxillerat en què l’alumnat analitzi
els llibres de text que s’han utilitzat o que s'utilitzen al seu centre, per
identificar aspectes sobre orientació sexual i identitat de gènere que caldria
revisar1.
2.2 Assegurar una atenció i entorn adequats a infants i adolescents gais,
lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals en els centres escolars públics i
concertats:
2.2.a) Formació per al professorat de centres de primària i secundària
2.2.b) Formació per a les mares i els pares des de les AMPAs, entre
d’altres.
2.2.c) Formació per als membres de les associacions estudiantils.
2.2.d) Iniciar els treballs necessaris per a incorporar a l’enquesta biennal
que elabora el Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament, preguntes que
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permetin conèixer la possible existència d’assetjament per raó d’orientació
afectiva, sexual o d’identitat de gènere entre l’alumnat.2
2.2.e) Creació i distribució de material audiovisual per sensibilitzar l’alumnat
d’educació secundària contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la
intersexofòbia i la bifòbia.
2.2.f) Incorporar la formació de temàtica LGTBIQ en el programa de
Formació Multiesportiva del Consell Esportiu per a especialistes en
educació física.
2.3 Implicar l’àmbit de l’educació no formal de la ciutat en la difusió de models
normalitzats sobre la diversitat afectiva, sexual i identitat de gènere.
2.3.a) Formació per a educadors/es, monitors/es i voluntariat del lleure
infantil i juvenil, així com altres àmbits que es considerin.
2.3.b) Incorporar la formació de temàtica LGTBIQ en el programa formatiu
per a monitores i monitors esportius.
2.3.c) Oferir materials, tallers o altres activitats de sensibilització enfocades
a facilitar que infants i joves tinguin una actitud de respecte envers la
diversitat sexual, posant l'èmfasi en l'anàlisi crítica dels models de
masculinitat i feminitat tradicionals i en la identificació dels rols, estereotips i
prejudicis que poden propiciar el rebuig o les agressions LGTBIfòbiques.
2. Àmbit sanitari:
3.1 Fomentar l’atenció adaptada a les dones lesbianes en l’àmbit ginecològic
tant en les exploracions físiques com en la prevenció i tractament de les
malalties de transmissió sexual.
3.1.a) Formació per al personal sanitari
3.1.b) Oferiment de material per al personal sanitari i les pacients
3.2 Alertar sobre les malalties de transmissió sexual, especialment del VIH
entre els homes joves homosexuals i bisexuals.
3.2.a) Difondre a diferents entorns i espais la disponibilitat de recursos per a
realitzar la prova ràpida del VIH de forma gratuïta i confidencial
3.2.b) Realitzar, conjuntament amb les entitats LGTBIQ, accions
d’informació adreçades al col·lectiu.
3. Àmbit laboral:
4.1. Fomentar un ambient respectuós amb la diversitat afectiva, sexual i
d’identitat de gènere, tant des de l’administració com des de l’àmbit privat.
4.2. Denunciar l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la
bifòbia.
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Estudi de Monitorització Conductes Salut d’Adolescents de Terrassa. Mostra representativa
de 1.300 alumnes de 14 a 18 anys. La propera enquesta es farà al 2016.
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4. Persones trans i intersexuals: facilitar que visquin d’acord amb el
gènere sentit afavorint la seva visibilitat i participació social.
5.a) Promoure que la documentació relacionada amb equipaments
municipals, entitats i institucions respectin la identitat de gènere (per
exemple, els carnets d’abonats/abonades).
5.b) Impulsar la redacció d’un protocol que garanteixi que les persones trans
rebran informació sobre totes les alternatives3 i, si ho desitgen, una atenció
mèdica especialitzada a Terrassa.
5.c) Fer una campanya informativa per fomentar que als centres educatius i
sanitaris les persones trans i intersexuals siguin tractades i anomenades
d’acord amb el gènere amb què s’identifiquen4.
5. Fomentar el coneixement, el respecte i l’adaptació, a la diversitat
sexual i als diferents models de família, així com promoure la lluita
contra els prejudicis, l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la
intersexofòbia i la bifòbia des de diferents àmbits:
6.1 L’associacionisme LGTBIQ
6.1.a) L’Ajuntament continuarà amb la línea de subvencions
específiques per a les accions vinculades amb la temàtica LGTBIQ i
posarà a l’abast de les entitats que duguin a terme iniciatives en el marc
del present Pacte els recursos de què disposi.
6.1.b) L’Ajuntament continuarà donant suport institucional a les entitats i
iniciatives LGTBIQ.
6.1.c) Iniciar una campanya informativa sobre les aplicacions de la Llei
11/2014 de 10 d’octubre per a garantir els drets de les lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia.
6.2 El món associatiu en general
6.2.a) L’Ajuntament oferirà recursos diversos per a treballar la temàtica
en el marc de l’entitat (materials, tallers, xerrades, activitats, etc.)
6.3L’àmbit de la producció cultural
6.3.a) Promoure la programació d'espectacles i activitats culturals que
visualitzin l'existència de la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de
gènere.
6.4Els mitjans de comunicació locals
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No totes les alternatives passen necessàriament per un procés medicalitzat
D’acord amb l’article 23 de la 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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6.4.a) Producció d’espais informatius on es tracti la temàtica
6.4.b) Fomentar la visibilització normalitzada de les diferents
orientacions afectives, sexuals, identitats de gènere i models de família
6.5 Àmbit jurídic
6.5.a) Formació per a professionals
6.6. L’Administració municipal
6.6.a) Formació per a professionals (policia municipal, personal de
Serveis Socials, etc.)
6.6.b) Visibilització del compromís amb la igualtat de tracte respectant la
diversitat i la no discriminació per raó d’orientació afectiva, sexual o
identitat de gènere.
6.6.c) Promoure un llenguatge inclusiu en els documents, models i
formularis que es generin en la tramitació administrativa.
6.6.d) Difondre l’existència del Servei d’Atenció a la Diversitat Sexual de
l’Ajuntament a tota la ciutadania.
6.7. La cooperació interadministrativa
6.7.a) Assegurar el treball conjunt i la cooperació amb les
administracions supramunicipals, tant pel que fa a la normativa vigent5,
com per afavorir l’intercanvi de coneixements, recursos, iniciatives, etc.
7. Atenció especial a altres col·lectius LGTBIQ vulnerables, com les
persones grans, les persones amb discapacitats i les persones
pertanyents a entorns culturals i/o religiosos especialment
discriminatoris.
7.a) Formació al personal d’Atenció Domiciliària.
7.b) Informació i oferiment de recursos per a organitzacions de l’àmbit
concertat/privat que treballen amb aquests col·lectius, com les
residències per a la tercera edat o Centres Especials de Treball per a
persones amb discapacitats, entre d’altres.
7.c) Estar amatents a les inquietuds i necessitats específiques d’aquests
col·lectius més vulnerables.
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Recentment s’ha aprovat la Llei 11/2014 de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia al Parlament de
Catalunya, de 10 d’octubre de 2014, amb el suport de la gran majoria de forces polítiques.
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