Acta Primera Taula per al Pacte per a la Diversitat Sexual a Terrassa
Dia: 26 de juny de 2014
Lloc: Sala polivalent de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, a la Crta.
Montcada, 596
Hora: 16.30 a 18'30h
Ordre del dia:
1. El Pacte: el per què d'un Pacte i proposta del procés.
2. Constitució, si escau, de la Taula redactora del Pacte
3. Presentació de la documentació de base per al Pacte
4. La diagnosi: explicació i discussió amb els membres de la Taula
5. Precs i preguntes.

Persones assistents:
1. Ana Béjar, administració Actuavallès
2. Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la diversitat sexual
del Servei de Polítiques de Gènere
3. Antonio Ordoño, diputat 4t del Col·legi d’advocats de Terrassa
4. Carles Sánchez, cap del Servei d’Esports
5. Carmen Bixquert, secretària del Col·lectiu LGTB Terrassa
6. Carmen Fuentes, mossa de l’Oficina de relacions amb la comunitat de Mossos d’Esquadra
7. Carmina Manreso, secretària de la Federació de gent gran de Terrassa
8. Dolors Lledó, vocal de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa
9. Emiliano Martínez, president de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa
10. Elia Cabero, secretària de la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa
11. Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils
12. Gemma Sánchez, secretària de Dona més Dona
13. Joan Antoni Quesada, intendent Policia Local
14. Jordi Marín, president de la Federació de gent gran de Terrassa
15. Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils
16. Lucía Linuesa, cap dels Serveis Socials
17. Maribel Ayné, responsable de Polítiques d’igualtat i convivència de Comissions Obreres del
Vallès Occidental
18. Miquel Pérez, director de Serveis de cohesió i benestar social de l’Àrea de Servei a les
Persones, Cohesió i Benestar Social
19. Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere
20. Òscar Pericas, director de la Societat Municipal de Comunicació
21. Josep Forn, director del Centre Cultural de Terrassa
22. Raquel García, cap del Servei de Joventut i Lleure Infantil
23. Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès
24. Roc, membre del Col·lectiu La Gallineta
25. Rosa Maria Martín, infermera de la Consulta Sexual del Servei de Salut Comunitària
26. Sergi Martínez, responsable de Localitat de Terrassa de CCOO
27. Teresa Casas, secretària de l’Associació de mestres Alexandre Galí
28. Teresa Ciurana, presidenta de l’Associació de mestres Alexandre Galí
29. Eulàlia Tatché, inspectora d’ensenyament, coordinadora de la zona de Terrassa, en qualitat
de convidada.
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Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Dóna la benvinguda, agraeix la
presència i anima a la participació.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Agraeix l'assistència i passa a
presentar el primer punt de l'ordre del dia per explicar el per què d'un Pacte per la Diversitat
sexual a Terrassa i la proposta del procés.
A continuació s'exposa el fet que en aquesta sessió es proposa, com a segon punt de l'ordre
del dia, la constitució, si escau, de la Taula redactora del Pacte, a la qual cada entitat i institució
decidirà com voldrà col·laborar (informant, proposant, col·laborant-hi, adherint-se al Pacte, etc)
Pel que fa al procés, s’explica que es considera que un nombre de 4 ó 5 taules es creuen
suficients per realitzar els treballs previs a la signatura del Pacte, ja que als volts de la tardor
vinent es voldria acordar el Pacte, que contindria els principis generals, els eixos estratègics i
algunes accions (tot i que d’entrada en aquesta fase del Pacte no es contempla una gran
bateria d’accions). S'entén que ha de ser un document no molt llarg, que després s’elevarà al
Ple municipal per a la seva aprovació. Posteriorment s’enviaria a altres entitats i intitucions de
la ciutat per a què s’hi adhereixen, si desitgen treballar per a la normalització del col·lectiu
LGTBI en el marc del Pacte.
S’entén que caldria arribar a un consens sobre les necessitats a afrontar, un cop contrastada la
Diagnosi LG tal com es presenta com a documentació base per al Pacte, com anuncia el tercer
punt de l’odre del dia.
Aquesta diagnosi fou realitzada l'any 2013 amb tres grups de discussió amb persones
homosexuals de la ciutat i una entrevista amb l’experta del Servei d’Atenció a la Diversitat
sexual ubicat al Servei de Polítiques de Gènere, i permet apuntar els àmbits on caldria treballar
des de la Taula.
Per tant, la part de les conclusions d’aquesta Diagnosi LG és una documentació de partida de
la Taula, ja contrastada amb algunes entitats i serveis de la ciutat amb qui ens hem reunit
(Inspecció dels Serveis territorials d’Ensenyament, Consorci i Mútua, col·lectiu LGTB Terrassa,
ACORD, Dona més Dona i Actuavallès, aquesta última telefònicament; s’ha intentat amb
sindicats i patronals, però no ha pogut ser per agendes, només s’ha pogut contrastar amb la
CECOT telefònicament). La diagnosi també ha estat contrastada amb serveis i entitats a partir
de les fitxes que heu retornat omplertes amb aspectes que heu detectat en els vostres àmbits
relacionats amb el col·lectiu LGTBI. Però, si la Taula ho considera, podrà haver-hi altra
documentació per fer de base per al Pacte.
En la següent sessió, la segona de la Taula, es proposa fer una presentació del recull dels
recursos i serveis que ja existeixen a la ciutat i que donen resposta als àmbits que es proposa
afrontar pel que fa a la realitat LGTBI de Terrassa.
Es va procedir a l’explicació i la discussió amb els membres de la Taula dels àmbits que es
proposa treballar per elaborar el Pacte, en base a la documentació de base, seguint el quart
punt de l’ordre del dia. A continuació s’exposen les intervencions dels membres de la Taula (la
diagnosi contrastada amb algunes entitats, institucions i serveis que es va explicar en el marc
de la Taula, la trobareu al document “Diagnosi contrastada”)
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: dels àmbits exposats, pel
que fa a la invisibilització de les lesbianes hi ha temes que van més enllà de l’atenció, i és que
no existeixen informes de dones lesbianes i VIH. Fins ara s’associava el risc de contraure
malalties de transmissió sexual de les lesbianes a pràctiques heterosexuals prèvies o al
consum de drogues. Fins que ha sortit un cas que permet confirmar amb un estudi genètic que
dues dones s’havien transmès el VIH, doncs no havien tingut experiències heteros abans, ni
havien consumit drogues. Per tant, a la pàgina 21 del Diagnòstic LG, quan l’experta diu “que en
el caso de las chicas se pueden relacionar con algún chico”, per dir que no es pot evitar la
prevenció i la invisibilització de la transmissió, aquesta és una afirmació que no ajuda en aquest
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sentit. És a dir, que cal remarcar que la invisibilització de la casuística lesbiana va més enllà del
tracte, que és més profunda i estructural.
Un altre tema a plantejar en l’àmbit de la lluita contra el VIH és que s’ha treballat amb el jovent
amb grups de risc, i s’ha pensat que només importava el tipus de pràctica sexual, ignorant les
dades, quan resulta que a Catalunya, ens diuen que el grup de nois gais tenen major
prevalença que els heteros per a contaminar-se. Per tant, no és el mateix ser homo que ser
hetero pel que fa al risc de contraure el VIH. S’ha d’analitzar el grup de risc no només tenint en
compte de la pràctica, sinó també l’orientació sexual. A Actuavallès entre el 2003 i el 2013
s’han fet 1.000 proves ràpides del VIH, dels quals, 8 han sortit positius. Dels 1.000, el 25% eren
heteros, i el 75 % homosexuals. El promig és d’entre 1 i 2 positius l’any. I al 2014 ja portem 3
positius de nois homosexuals menors de 25 anys. És a dir, que s’ha perdut la por, i que sí s’ha
de poder tractar sense remarcar i estigmatitzar el grup, però explicant que les pràctiques de risc
estan associades amb la prevalença i, avui dia, amb l’orientació sexual.
Eulàlia Tatché, inspectora d’ensenyament, coordinadora de la zona de Terrassa: avui per
avui, el Departament no té cap estudi fet en aquest àmbit per poder contrastar la Diagnosi LG
de Terrassa. Ho aclareixo per què a l’entrevista vaig poder parlar del que jo, com a persona, sé
el què sé però que el Departament no pot contrastar el que diu la Diagnosi.
Carmen Bixquert, secretària de LGTB Terrassa: En relació al que s’ha comentat de que
eliminant l’homofòbia acabem també amb la transfòbia, voldria dir que aquí a Terrassa hi ha
casos greus amb circumstàncies particulars a atendre i, en el cas dels infants, és un problema
molt complicat que, com més aviat es tracta, millor. I el cert és que no saben on adreçar-se.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Jo no crec que lluitant contra
l’homofòbia es lluiti contra la transfòbia. De fet, la manera correcta d’anomenar aquesta realitat
seria parlar d’homes i dones cisexuals (quan són persones que estan d’acord amb la seva
identitat sexual atribuïda per naixement) i d’homes i dones transsexuals (quan no s’hi senten
d’acord). Doncs a diferència de la distinció que es fa a la diagnosi entre persones transsexuals i
transgèneres, que no és exacte, les persones trans són les que han nascut amb una etiqueta
d’identitat (home / dona) en néixer, i que reivindiquen l’altre, tant si s’operen com si no, ja que
depèn de cada persona; i les persones transgènere són les que rebutgen l’etiqueta d’identitat
que el sistema de gènere l’imposa en néixer i que, amb aquest terme, amb la seva indefinició,
es rebel·la.
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la diversitat
sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Pienso que no deberíamos introducir conceptos a
fondo con quienes no tratan el tema, para no perdernos. Y, de hecho, yo en la entrevista con
Gemma sí le comenté que estaría bién introducir la transexualidad en este tema, por su
importancia.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: De hecho, el tema pendiente
es despatologizar y, sólo por esto, ya es importante recogerlo.
Carmen Bixquert, secretària de LGTB Terrassa: De fet, jo crec que és el col·lectiu més
afectat.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Y los intersexuales también.
Carmen Bixquert, secretària de LGTB Terrassa: De hecho en Australia han aprovado una
ley para reconocer una tercera categoria sexual en los documents de registro oficiales...
Gemma Sánchez, secretària de Dona més Dona: Voldria afegir un tema en relació a les
sigles, i és que de fet ja vénen marcades per la ILGA (Associació Internacional de Lesbianes,
Gais, Bisexuals, Trans i Intersex), on ja hi figura la Q, que de fet és la més inclusiva.
Elia Cabero, de la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa: Què vol dir la Q?
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Carmen Bixquert, secretària de LGTB Terrassa: La Q fa referència a “queer”, que en anglès
vol dir estrany o, en aquest cas, que fa referència a allò que s’escapa de l’heteronormativitat.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Bé, un àmbit a plantejar seria la
formació de la mateixa Taula que, després, es podria exportar i ampliar-la a altres espais i
públics. Pel que fa a la transsexualitat no es plantejava que quedés fora del Pacte, però el cert
és que la diagnosi s’ha fet només amb persones LG tot i que sí es té en compte el greu
problema de la transfòbia en la mateixa diagnosi (se’n fa un apunt). Quan dic que lluitant contra
la base de l’homofòbia també es lluita contra la transfòbia (i contra la misogínia) em refereixo a
què tant les persones homosexuals, com trans, com intersex o bisexuals posen en dubte
l’esquema normatiu imperant, és a dir, l’actual model sexista (que hi ha dos sexes que s’han de
relacionar d’una sola manera: heteronormativisme). Per tant, pensem que si entenem que
l’heterosexualitat no és la única ni necessàriament la millor manera de relacionar-se de forma
afectiva, estem deixant pas a què altres maneres de ser, d’estimar-se i altres pràctiques
sexuals siguin considerades també de forma normalitzada (ja siguin homosexuals, trans, etc.).
Una altra cosa és la casuística de situacions en què es troben les persones al llarg de la seva
vida pel fet de ser homosexuals o transsexuals, que sí seran diferents.
Carmen Fuentes, mossa de l’Oficina de relacions amb la comunitat de Mossos
d’Esquadra: Si volem fer un Pacte i no sabem què vol dir “queer”, no anem bé, doncs és la
base per entendre’ns.
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la diversitat
sexual del Servei de Polítiques de Gènere: A mi em feia molta por el tema només de les
sigles, per què falta molta formació ja en l’àmbit del gènere... Tot i que ara ja hi ha molta
informació a l’abast.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Sí, de hecho hace muy poco
dieron en TV un programa sobre transexualidad infantil, “el Sexo sentido”.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Al meu entendre crec que cal que la
ciutat s’apunti a la igualtat i que es vetlli per la no discriminació. Penso que el Pacte ha de ser
un document senzill per a què arribi a tothom i permeti visibilitzar la problemàtica en el màxim
d’àmbits, espais, persones.... Per tant, penso que si volem arribar a tota la ciutadania, ha se ser
un document senzill, assequible, que no deixi persones al seu marge per la seva complexitat.
Gemma Sánchez, secretària de Dona més Dona: Hi ha associacions d’AMPA’s amb les que
caldria treballar, doncs un problema que veiem és amb les famílies, els pares i les mares dels
infants dels centres escolars. Els mestres de primària, quan hi anem a fer activitats de
sensibilització, ens diuen que no poden fer més per por a la reacció de les famílies.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Sí, hi ha una Federació
d’AMPA’s a la qual hem convidat però no han vingut. Però sí creiem que en el marc del Pacte
haurem de treballar sectorialment per aprofundir en les temàtiques que es considerin, i aquest
àmbit escolar en pot ser un i, per tant, caldrà veure com arribar realment a les famílies.
Roc, membre de La Gallineta: Comparteixo la idea de que el Pacte hauria de ser un
document senzill, però crec també que s’ha d’incloure als transsexuals, perquè es tracta d’un
col·lectiu que pateix una agressió sexual diferent, que caldria no deixar fora. I si aquest Pacte
ha de ser referent a Europa, com deia la regidora, entenc que no ha de deixar estar el tema de
les sigles, per senzill que vulgui ser.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Jo em refereixo a fer un document
senzill, no simple.
Roc, membre de La Gallineta: Però que ha de tenir línies de treball que incloguin el col·lectiu
transsexual. A banda, l’anàlisi que fa la Diagnosi, com a document base pel Pacte és
interessant, però entenc que cal saber quina representativitat té a la ciutat. Doncs partir de la
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idea que a les escoles no hi ha agressions és realment un problema. Per tant, fer un Pacte
sense saber bé què és el què està passant, també pot ser un problema.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Sí que a la Diagnosi feta, que
només és un dels documents de base que es proposa, i que s’entén que estem aquí per
contrastar, com també hem fet amb aportacions dels serveis municipals i les entitats i
institucions que han respost les fitxes sol·licitades, sí surten testimonis dient que han tingut
problemes per la seva orientació sexual a l’escola, però com que la diagnosi no es centrava en
el sistema educatiu, no podem extrapolar malgrat hi ha dos testimonis que parlen de
discriminació als centres educatius (un de directe i un d’indirecte). La diagnosi pretenia detectar
àmbits en els que caldria treballar a Terrassa i un de detectat com a principal és l’educatiu,
però no se’n fa un estudi a fons.
Roc, membre de La Gallineta: Clar, però si voleu, es pot plantejar que per saber la situació
general d’aquest tema a les escoles, es pot fer un estudi quantitatiu a les aules, i llavors
podrem saber què cal fer en aquest àmbit realment.
Gemma Sánchez, secretària de Dona més Dona: Clar, es pot dir en el Pacte que cal
aprofundir aquest coneixement a les aules, i plantejar que es faci aquest estudi.
Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere: Jo voldria afegir que fa molts anys
que s’estan fent tallers a les escoles i que hem vist que les aules estan plenes d’estereotips i
prejudicis homòfobs i violents.
Eulàlia Tatché, inspectora d’ensenyament, coordinadora de la zona de Terrassa: Reitera
el que ha comentat en la primera intervenció.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: La Diagnosi feta era general, no
específica de l’àmbit educatiu però, si es vol fer la proposta de l’estudi en el marc d’aquesta
Taula, per la necessitat que es planteja, és la taula qui ha de valorar-ho.
Carmen Bixquert, secretària de LGTB Terrassa: Fer una diagnosi complerta pot ser és
difícil, ara per ara, doncs moltes dificultats i problemes no arriben a conèixer-se. Si les entitats i
els serveis que treballen aquests temes es donessin a conèixer àmpliament a la ciutat, podria
aflorar molta part de la problemàtica que es pateix, i això permetria fer una diagnosi d’aquesta
realitat molt millor que el que ara es pot arribar a saber, pel simple fet que no es coneix.
Rosa Maria Martín, infermera de la Consulta Sexual del Servei de Salut Comunitària: A
Terrassa és difícil la detecció. Hi ha hagut casos visitats de persones transsexuals, i els tres
que em vénen ara a la memòria, la solució va ser canviar-los d’escola. En general, costa molt
iniciar la prevenció i la detecció perquè costa molt arribar a les famílies i als professionals,
doncs tant en l’àmbit sanitari com en l’educatiu, ens trobem amb una manca de recursos molt
important (de fet, el “Programa salut i escola” és un recurs que està amenaçat de perdre’s,
actualment). I això vol dir que, per molt que vulguem treballar amb les AMPA’s, tenim pocs
recursos. Un altre tema és que ser “gai”, com es deia, pot ser “guai”; ser lesbiana, ja no tant, i
ser transsexual no gens, doncs parlant només de les famílies, per exemple, és una realitat que
no s’entén gens. I, val a dir, que en el professorat, en general, tampoc. Per tant, potser és millor
treballar primer amb pares i mares, abans de que els professionals hagin de treballar amb el
jovent.
Elia Cabero, secretària de la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa: Habiendo pocos
recursos en la escuela, como trabajadora que he sido de secundaria, creo que se podría
trabajar el tema cuando se habla de sexualidad.
Rosa Maria Martín, infermera de la Consulta Sexual del Servei de Salut Comunitària: Es
que el “Programa salut i escola” que intervé a primària i secundària, a voluntat de les escoles
que accepten el projecte, treballa la identitat de gènere i explica, des de la diversitat, la
sexualitat i la prevenció. Sí que es podria fer molt més. Però cal tenir en compte el fet que és
l’escola la que tria si vol o no aquesta intervenció, i n’hi ha que no la volen.
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Elia Cabero, secretària de la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa: Estoy de
acuerdo en que lo básico es primero hablar con la familia para disponer bien al colegio. Porque
las AMPA’s son quines ponen problemas con el tratamiento de estos temas. En concreto, en
los colegios concertados es difícil y la propia dirección también lo complica.
Carmen Fuentes, mossa de l’Oficina de relacions amb la comunitat de Mossos
d’Esquadra: Quan parlem d’escoles és diferent parlar de centres públics i de privats, ja que
aquests segons directament no treballen la discriminació. Per tant, si es signa un Pacte de
ciutat, caldria plantejar la possibilitat d’entrar a totes les escoles, sense que siguin elles les que
diguin si volen o no, i sobretot quan reben diners públics, si són concertades. Doncs quan des
de Mossos oferim a tots els centres anar a parlar sobre la discriminació, hi ha escoles que ens
diuen que no. És a dir, que es poden fer moltes coses, però cal pensar bé per on comencem.
Entenc que primer cal formar al professorat i explicar que existeix la realitat “queer”. Doncs cal
assegurar la igualtat de tracte a tota la infància quan, actualment, depenent del centre escolar
al que vagis pot ser més “guai” o gens, ser gai.
Eulàlia Tatché, inspectora d’ensenyament, coordinadora de la zona de Terrassa: Jo crec
que estem anant ja a plantejar accions i establir unes línies i uns acords és diferent a concretar
ja accions. A banda, de que l’escola és on és present tota la societat, i és on s’espera poder
treballar tots els àmbits però, no es pot anar a les escoles i obligar-les a fer res, ja que per això
hi ha els Consells Escolars i el Projecte Educatiu de cada centre per establir les línies
educatives del centre. Tenim molts professionals que atenen amb sensibilitat, i entenc que des
d’aquí no podem decidir que farem el que voldrem a totes els centres, doncs no podem
pretendre resoldre-ho tot sempre des de l’àmbit escolar.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: tampoc crec, però, que sigui tant
difícil passar una enquesta al professorat per detectar quins és la situació en aquest àmbit.
Eulàlia Tatché, inspectora d’ensenyament, coordinadora de la zona de Terrassa: Per fer
això caldria parlar amb el Departament i, recordo, que jo soc aquí com a convidada i no puc
prendre decisions en representació de la Institució.
Carmen Fuentes, mossa de l’Oficina de relacions amb la comunitat de Mossos
d’Esquadra: El que tenim són delictes d’homofòbia i transfòbia i coneixement de dificultats que
pateixen els infants a les aules, avui per avui i, per tant, el que està clar és que els seus drets
algú els ha de preservar si creiem en la igualtat real.
Eulàlia Tatché, inspectora d’ensenyament, coordinadora de la zona de Terrassa: De fet, el
“Programa salut i escola” no està implantat a tots els centres, tampoc, com es deia.
Carmen Fuentes, mossa de l’Oficina de relacions amb la comunitat de Mossos
d’Esquadra: El problema, mentre la llei contra l’homofòbia no avanci, és que es disfressen els
delictes, i es parla d’assetjaments a menors, quan es tracta d’homofòbia o transfòbia, però això
no es fa constar i, per tant, sembla que no existeix. Els mateixos infants parlen del bullying en
general, per tot, i és pel fet que el delicte contra la identitat de gènere o l’orientació sexual es
camufla per manca de claredat en les lleis. He portat l’informe de la Fiscalia de Delictes d’Odi i
Discriminació de l’any 2012, però actualment els Mossos són encara la única policia que
registra el tipus de discriminació i no omple només la casella genèrica de discriminació que, per
tant, camufla els fets dels quals estem parlant, com si no existissin.
Carmina Manreso, secretària de la Federació de gent gran de Terrassa: Nosaltres hem de
marxar, però per part del col·lectiu de la gent gran, el que hem de dir és que no tenim
problemes detectats. Pensem que el que no ha sortit de l’armari, a aquestes edats ja no surt.
Pensem que la lesbiana s’amaga amb l’amiga, com heu dit, i que el que és gai, ja ha sortit a la
llum. Per tant, ho deixem en les vostres mans, ja que com a Federació nosaltres només tenim
contacte amb les presidències de les entitats de gent gran, no amb les persones, i per això
pensem que no ens arriba aquesta mena d’informació. Però nosaltres sí serem al Pacte, el
signarem, d’acord amb el que hagueu plantejat en el plenari.
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Teresa Cases, secretària de l’Associació de mestres Alexandre Galí: La nostra percepció
és que a les escoles sí que hi passen coses, ja que treballar el respecte per la diversitat no
resulta gens idíl·lic. Però com que professorat i centres són molts diversos, pensem que per les
accions que el Pacte pugui en el futur plantejar, caldria distingir entre accions per proposar a
tots els centres, i accions d’avantguarda més avançada, per anar més lluny. En aquest sentit, la
FAPAC (Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya) és important que s’impliqui,
com el Departament d’Ensenyament. Però en el cas concret de les accions d’avantguarda,
pensem que és imprescindible implicar, també, a les associacions d’estudiants, doncs d’igual a
igual, poden ser molt sensibles per treballar aquests aspectes i, alhora, molt energètics i
combatius.
Rosa Maria Martín, infermera de la Consulta Sexual del Servei de Salut Comunitària:
Sembla molt bon canal mirar d’arribar, també, als sindicats d’estudiants dels centres per
treballar entre iguals aquests temes.
Raquel García, cap del Servei de Joventut i Lleure Infantil: Des del Servei es fa molta feina
ja amb els delegats d’estudiants, i és un bon canal de treball.
Pep Forn, director del Centre Cultural de Terrassa: Jo voldria dir que trobo a faltar el món
associatiu com a àmbit de treball, doncs per la meva experiència, puc dir que hi ha entitats en
les que treballar o normalitzar el fet homosexual pot resultar molt fàcil i altres en les que no
tant. De fet, no sé per què, però a la colla castellera de la que formo part hi ha visibilitzades 6
parelles de noies lesbianes però, en canvi, no n’hi ha cap de gai... I potser falta estudiar aquest
aspecte i, si més no, valorar aquest àmbit per treballar-hi.
Carmen Fuentes, mossa de l’Oficina de relacions amb la comunitat de Mossos
d’Esquadra: al futbol femení també passa i, en canvi, al masculí sembla que no n’hi ha...
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Cal dir que no hem aprofundit
en cap àmbit en la diagnosi presentada i que, quan un tema es repetia, és quan es recollia com
a tendència. Però en cap cas hem aprofundit l’anàlisi en cap dels àmbits. Per tant, si ens els
grups de discussió un tema, com l’associatiu, no va sortir de manera repetida, no es va recollir.
Cosa que no vol dir que no sigui un àmbit a treballar i, per això, aquestes sessions de contrast
de la documentació base presentada amb tots i totes vosaltres.
Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere: En relació al que ja s’ha dit de les
escoles, afegir que des del Servei de Polítiques de Gènere anem als centres, com fan molts
altres serveis i, per tant, les escoles van molt carregades i saturades. És a dir, tal com
apuntaven ara, caldrà valorar àmbits com l’associatiu, doncs ens permet ampliar el ventall de
públic potencial on treballar la temàtica que ens ocupa avui. Ja que d’entitats n’hi ha de molts
àmbits (esportives, culturals, de dones...) i, en molts d’aquests àmbits, a més a més, també
podem arribar als pares i les mares per treballar aquests temes amb les famílies.
Maribel Ayné, responsable de Polítiques d’igualtat i convivència de Comissions Obreres
del Vallès Occidental: Primer de tot voldria agrair l’Ajuntament per aquesta iniciativa. Des de
Comissions Obreres hem fet formació i hem editat una Guia en aquests temes (amb normativa i
sensibilització), i està clar que amb les sigles no arribem a la gent. Hem hagut de començar per
la base, i això ho dic per què el Pacte ha de ser entenedor (no senzill com a simple). Per
accions ja fetes, sabem que a cap empresa és “guai” ser gai, ni lesbiana (excepte en l’àmbit de
la moda i la decoració). I és alarmant el mobbing horitzontal i la discriminació existent en l’àmbit
laboral per aquest tema. Que les persones perdin la feina és un problema quan la normativa és
poca i la gent no denuncia per por, i menys en èpoques de més crisi. Per tant, ens sumem a tot
el que estableixi el Pacte. Creiem que les accions haurien de ser realistes i mesurables.
Gemma Sánchez, secretària de Dona més Dona: La veritat és que és impressionant,
realment, veure aquesta Taula amb la quantitat i qualitat de persones que ha vingut avui per
treballar aquesta tema a la ciutat. I pregunto, si és possible que el Servei de Ciutadania faci una
primera proposta de redactat dels punts a acordar del pacte, com a esborrany, d’uns 4-5 fulls,
per exemple, per després valorar-ho des del conjunt de la Taula, com a metodologia per anar
avançant.
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Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: De fet, avui podríem haver portat ja
un document proposta per aquesta primera sessió de la taula, però el cas és que pensem que
la proposta ha de sortir d’abaix a dalt, és a dir de les entitats i serveis cap a l’administració, qui
recollirem les aportacions per retornar-vos, llavors sí, una proposta que us la feu vostra i sigui,
per tant, representativa de la ciutat. Tot i que també es pot preferir tenir un document de bases
per valorar, com es deia, però pot haver qui no ho prefereixi.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Primer de tot caldria estar
d’acord amb les problemàtiques i, en base al que s’ha dit avui, us passarem la diagnosi
contrastada recollint tot el que s’ha dit aquí, però també, com explicàvem, el que hem recollit en
les reunions prèvies a aquesta Taula amb Consorci, Mútua, Ensenyament i alguna entitat, i les
fitxes que ens heu enviat aportant les problemàtiques i àmbits que creieu que cal tractar i els
recursos que coneixeu existents a la ciutat. Acordant els reptes i sabent el que ja existeix,
podrem plantejar els punts a acordar pel Pacte cap on hem d’anar per atendre les prioritats que
la Taula es marqui com a principals.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Jo insisteixo en què cada membre
d’aquesta Taula pugui aportar els temes que, des del seu àmbit de treball, cregui que ha de
recollir el Pacte per la Diversitat sexual de Terrassa.
Miquel Pérez, director de Serveis de cohesió i benestar social de l’Àrea de Servei a les
Persones, Cohesió i Benestar Social: Amb tot el que s’ha dit avui en aquesta primera sessió
es pot fer un primer esborrany d’acords per després aprovar-lo per part de la Taula, que
després permeti, llavors, proposar actuacions concretes.
Roc, membre de La Gallineta: Potser sí que és millor que cada col·lectiu membre de la Taula
faci primer les aportacions. Doncs segurament és més feina, però també és la responsabilitat
de cada entitat, institució i servei en el seu àmbit de treball en relació a aquesta temàtica.
Llavors després, podreu valorar vosaltres què és el que conflueix i què no.
Antonio Ordoño, diputat 4t del del Col·legi d’advocats de Terrassa: Pel que fa al Col·legi,
podem fer la consulta entre els companys de si hi ha hagut problemàtiques detectades
relacionades amb aquest tema. L’àmbit jurídic tampoc apareix a la diagnosi i és l’àmbit en el
que es fan les denúncies per discriminació, on existeix l’agreujant per homofòbia. Es pot fer la
consulta per veure si per aquest motiu hi ha denúncies fetes a Terrassa, i explicar que a nivell
de recursos, hi ha serveis i institucions que existeixen per donar resposta a queixes i denúncies
per aquests motius.
Carmen Fuentes, mossa de l’Oficina de relacions amb la comunitat de Mossos
d’Esquadra: Amb el problema que la temàtica LGTBI és avui i aquí com la violència de gènere
fa vint anys d’aquí, o com avui la violència de gènere encara a altres països.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: A la majoria de vosaltres us
hem enviat una fitxa que molts heu respost però altres no, i que ens ajudarà a contrastar la
diagnosi. Si voleu proposar punts a afegir (eixos, principis generals, àmbits...), seran molt ben
rebuts. I per la segona Taula proposem que sigui a mitjans de juliol, on esperem dur-vos
aquesta informació i els recursos que haguem pogut recollir, dels quals també esperem que
ens en feu arribar els que coneixeu.
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