Acta de l’11a Taula del Pacte per la Diversitat Afec va, Sexual i d’Iden tat de Gènere

Dia: 18 de febrer de 2019
Lloc: Aula polivalent (Ediﬁci Glòries, 596 Terrassa)
Hora: de 16.00 a 18.00 hores
Ordre del dia:
1. Benvinguda i presentacions.
2. Aprovació de les actes de les sessions plenàries 9a i 10a.
3. Revisió acords passats:
1. Traspàs reunió ICATER.
2. Traspàs reunió Jutjats.
4. Presentació de l’Informe valora u de la implementació del Pacte DASIG.
Actualització 2018.
5. Presentació del procés d’elaboració de la Diagnosi i el Pla local per a la
Diversitat Afec va, sexual i de Gènere (Pla DASIG).
6. Presentació del Protocol de dol en cas de feminicidi i altres assassinats
per violència masclista (que inlouen les dones del col·lec u LGTBI+).
7. Protocol per un espai públic d’oci lliure de sexisme, assetjament i
agressions sexuals vers les dones i d'LGTBIfòbia.
8. Torn obert.
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Acords
1. De la reunió del Servei LGTBIQ amb l’Il·lustríssim Col·legi d’Advocacia de Terrassa
(ICATER):
•

Prevista una visita al Servei d’atenció del delicte d’odi de la Generalitat de
Catalunya, als Jutjats de Terrassa.

•

Es proposa fer una formació sobre la Llei 11/2014 al personal de l’ICATER.

•

Es proposa fer un comunicat a nom de la Taula per enviar a la Generalitat.

2. De la reunió amb la jutgessa dels Jutjats de Terrassa:
•

Els jutjats des naran els divendres al ma a les sol·licituds de canvi de nom al
DNI.
3. Es penjaran a la pàgina web del Servei LGTBIQ www.terrassa.cat/lgtbiq els
dos informes presentats: l’Informe anual d’Implementació del Pacte 2018, així
com l’Informe valora u de la implementació 2018 (que inclou una valoració de
la implementació entre el 2015 i2018). Aquest segon informe s’enviarà per
correu electrònic. I si no hi ha esmenes, la proposta és aprovar tots dos
informes a la propera sessió plenària de la Taula del Pacte.

4. Es comunicarà a la Taula quan comenci la campanya d’adhesions al Protocol de dol.
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Nom i cognoms
Anna Mata Cubells
Anna Vila
Antonio Ordoño Pino
Aranzazu Amondarain
Bernat Chueca Playà
Bernat Puig
Carles Codina Verdaguer
Carmen Berbel
Elena Dinarès Sellarès
Gracia García Matute
Juan Carlos Martínez
Lluís Rambla
Mª Consuelo Sanchez Garre
Maria Cors Pedrol
María Dolores Tovar
María Victoria Hernández Salamero
Marta Casado
Marta Martínez
Marta Planas
Matilde López Amorós
Mercè Gómez Llobregat
Mireia Pallés
Montse Pineda
Montse Planas
Natalia Perona Vizcaino
Neus Martínez
Quim Guitart Mampel
Teresa Casas
Teresa Ciurana Satlari
Teresa Del Amo
Teresa Puig Gordi
Verònica Lafont Roca
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Persones assistents
Ens
Servei d'Universitats (Districte Universitari)
Servei de ginecologia CST
Il·lustríssim Col·legi d'Advocats de Terrassa (ICATER)
Servei d’Ocupació
Servei LGTBIQ
Servei LGTBIQ
Grup Municipal ERC-MES
Casal de la Dona
Serveis d'Educació (Promoció Educativa i Innovació)
Regidoria LGTBIQ
Servei de Joventut i Lleure Infantil
Fundació Enllaç
Consorci Sanitari de Terrassa (CST)
Servei LGTBIQ
CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central
Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat
LGTB Terrassa
Servei d’Esports
Inspecció d'Ensenyament
Servei de Salut i Comunitat
Casal de la Dona
Conexus
Creación Positiva
Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT)
Servei de Polítiques de Gènere
Servei de ginecologia CST
Grup Municipal TEC-E
Associació de Mestres Alexandre Galí
Associació de Mestres Alexandre Galí
Servei de Ciutadania
Escola Tecnos
Servei LGTBIQ

Transcripció de la sessió
PUNT 1: Benvinguda i presentació
Gracia García, regidora d'LGTBIQ, dóna la benvinguda a les persones assistents i
comenta que hi ha noves persones que no havien vingut anteriorment. Recorda que és
l'11a Taula i convida a fer una ronda de presentacions.
[RONDA DE PRESENTACIONS]
Gracia García presenta breument l'ordre del dia previst per la reunió plenària. Explica
que s'inicia amb l'aprovació de l'acta anterior, i ue en aquest cas, seran les actes 9a i
10a, que ja han estat enviades per correu electrònic anteriorment.
Comenta que s'explicaran dues reunions realitzades per part del Servei LGTBIQ: una
amb l'Il·lustríssim Col·legi d'Advocacia de Terrassa, l’altra amb els Jutjats. I que després
de la presentació de l'Informe valora u d'implementació del Pacte DASIG de l'any
2018, es presentarà del procés d'elaboració del Pla local per a la Diversitat Afec va,
sexual i de Gènere (Pla DASIG) de Terrassa, iniciat al gener amb l'Associació Conexus i
el suport de la Diputació de Barcelona.
Gracia Garcia dóna la benvinguda a la Mireia Pallés de Conexus, i apunta que el Pla
DASIG de Terrassa hauria de ser una actualització de l'actual Pacte DASIG, i que es
voldria comptar amb l'experiència i par cipació de les en tats i ins tucions adherides
al Pacte, per a fer un Pla ú l per a les persones LGTBI+ i per a la ciutat en general.
I acaba explicant que, abans del torn obert de paraules, s'informarà a la Taula de dos
altres processos en els quals la Taula del Pacte també hi té un paper molt important:
•

L'aprovació i campanya d'adhesions del Protocol de dol en cas de feminicidi i
altres assassinats per violència masclista (que inclouen les dones del col·lec u
LGTBI+).

•

I l'elaboració del Protocol per un espai públic d'oci lliure de sexisme,
assetjaments i agressions sexuals a les dones i d'LGTBIfòbia, iniciat també el
mes de gener, amb l'impuls conjunt des dels serveis LGTBIQ i Polí ques de
Gènere i el suport de la Diputació i l'en tat Creació Posi va. Gràcia Garcia
dóna la benvinguda a la Montse Pineda de Creació Posi va. Gràcia Garcia passa
la paraula a la Maria Cors.

PUNT 2: Aprovació de les actes de les sessions plenàries 9a i 10a
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Maria Cors, Directora de programes del Servei LGTBIQ, explica que no s'ha rebut cap
esmena a les actes 9a i 10a a través del correu electrònic i que, si no hi ha cap esmena
nova, es donen per aprovades. Explica que seran penjades al web del Servei, com és
habitual.
NO HI HA ESMENES
PUNT 3: Revisió acords passats
Maria Cors con nua amb la revisió dels acords presos en anteriors Taules, i explica
breument dues reunions que el Servei LGTBIQ ha mantengut darrerament:
•

Reunió amb l'Il·lustríssim Col·legi d'Advocacia de Terrassa (ICATER)

Maria Cors comenta la reunió man nguda amb l'Antonio Ordoño, Diputat Quart de la
Junta de Govern de l’ICATER i membre de la Taula del Pacte, que en el moment no es
trobava a la reunió però, com que va arribar més tard aportant informació d'interés,
aquesta s'incorpora en aquesta acta:
[INFORMACIÓ DE L'ANTONIO ORDOÑO, FACILITADA EN FINALITZAR LA SESSIÓ
PLENÀRIA]
Per una banda, es fa la proposta de realitzar una formació sobre la Llei 11/2014 del 10
d'octubre, per a garan r els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, adreçada a
professionals de l'ICATER.
Per altra banda, s'acorda fer una visita conjunta dels serveis LGTBIQ i de Polí ques de
Gènere, a la que també es preveu que hi assisteixi l'ICATER, al Servei d'Atenció a
Delictes d'Odi de la Generalitat de Catalunya que es troba als Jutjats de Terrassa.
La Maria Cors afegeix l'explicació de la proposta també sorgida a la reunió amb
l'ICATER, de fer un comunicat signat per la Taula del Pacte DASIG adreçada a la
Generalitat de Catalunya, demanant que es desenvolupi la Llei 11/2014, de manera
que la LGTBIfòbia pugui tenir el suport jurídic territorialitzat que ja té la lluita contra la
violència masclista (un torn d'oﬁci, personal especialitzat, formació, etc.).
•

Reunió amb el Registre Civil dels Jutjats de Terrassa:

La Maria Cors explica que la regidora del Servei LGTBIQ, Gracia García i ella mateixa
van reunir-se per coordinar les intervencions del SAI DASIG quan es demana suport a la
realització de tràmits administra us, en especial el canvi de nom del DNI.
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Als jutjats ens va atendre la jutgessa Rosa Maria Font, del Jutjat de 1a Instància i el
Secretari, a qui es va demanar coordinació per l'aplicació de la Instrucció del Ministeri
d'Interior referent al canvi de nom al DNI (que facilita que ho puguin sol·licitar menors i
adults, sense requeriment d'hormonació ni informes psiquiàtrics, que és el que ara
estableix la llei). Des dels Jutjats, van concretar que dedicaran la franja horària dels
divendres al ma per ges onar aquests casos.

PUNT 4: Presentació de l'Informe valora u de la implementació del Pacte DASIG.
Actualització 2018.
La Maria Cors explica que, com en anys anteriors, el Servei LGTBIQ (exercint la seva
funció de secretaria tècnica del Pacte), elabora l'Informe anual d'Implementació de les
accions del Pacte DASIG realitzades per diferents membres de la ciutat. I recorda que,
per aquest mo u, des del Servei LGTBIQ s'ha demanant a les en tats, ins tucions,
serveis i sindicats les accions que s'han realitzat durant el 2018.
També comenta que, donat que el Servei encara està rebent ﬁtxes de les actuacions
realitzades pels diferents membres de la Taula, l'Informe anual d'Implementació de
Pacte de 2018 es penjarà en format d'esborrany al web del Servei LGTBIQ (on també es
poden trobar els informes dels anys anteriors). I recorda que l'informe es pot
consultar, revisar i esmenar si escau, doncs es proposa aprovar-lo a la propera Taula en
ple. Així que, com a document encara viu, si algun dels ens ha fet alguna acció que no
s'ha recollit encara a l'informe, es proposa que es faci arribar a la secretaria tècnica
(lgtbiq@terrassa.cat), a ﬁ d'incorporar-la.
La Maria Cors con nua explicant l'Informe valora u de la implementació del Pacte de
l'any 2018 (par nt de la molta informació de la que ja es disposa). Un informe, aquest,
que inclou també un breu repàs de la implementació que s'ha fet del Pacte entre el
2015 i 2018, en el període de 4 anys posterior a l’aprovació del Pacte per part
d'aquesta Taula, el novembre del 2014.
La Maria Cors conclou explicant que l'Informe valora u de la Implementació del Pacte
2018, amb el resum de la implementació del 2015 al 2018, s'enviarà per correu
electrònic conjuntament amb l'acta de la sessió (a més de penjar-lo a la pàgina web).
De manera que qualsevol ens adherit al Pacte DASIG podrà esmenar-lo abans
d'aprovar-lo a la propera Taula planària.
La Maria Cors passa la paraula al Bernat Chueca i a la Verònica Lafont, que comenten
les diaposi ves de la presentació, detallant les dades que recull l'Informe valora u
dimplementació del 2018.
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Bernat Chueca, tècnic del Servei LGTBIQ, comenta les accions realitzades, les iniciades
i les no realitzades, explicant que ja s'ha implementat el 91% del Pacte DASIG. També
comenta el quadre que recull els membres adherits al Pacte DASIG que han fet accions
al llarg de l'any 2018, i felicita els membres que s'han estrenat enguany par cipant
ac vament. En Bernat Chueca passa la paraula a en Bernat Puig.
Bernat Puig, educador referent del SAI DASIG, comenta les línies generals de
l'acompanyament a la diversitat de gènere i sexual en la infància i l'adolescència que el
Serevi ofereix amb atenció individual, familiar i professional. Atenció que també es
realitza a través dels tallers que s'ofereixen als centres educa us i amb les sessions
grupals quinzenals del Grup de joves Diverses, que dinamitzen conjuntament els
serveis de Joventut i LGTBIQ i l'associació LGTB Terrassa.
Verònica Lafont, auxiliar de ges ó del SAI DASIG, explica el nombre de professionals
municipals formats en diversitat afec va, sexual i d'iden tat de gènere pels cursos que
ofereixen, conjuntament, els serveis de Recursos Humans i LGTBIQ.
Bernat Chueca explica les conclusions que s'extreuen de l'Informe valora u
d'implementació del 2018. En primer lloc, comenta que el Pacte DASIG ha estat un
document viu, així com ho ha estat la Taula, i que això ho demostra el fet que entre el
2014 i el 2018 han augmentat en 9 les accions que s'han desenvolupat en el marc del
Pacte. Con nua explicant que és un document viu també en la mesura de que, qui s'hi
ha adherit, par cipa tant en les sessions plenàries de debat de la Taula com en l'impuls
de les accions concretes que recull el Pacte. I en aquest sen t, també han augmentat
els membres ac us.
En segon lloc, explica les comissions de treball que s'han iniciat i que han de servir per
aconseguir transversalitzar la realitat LGTBIQ, ja que aquests espais són òp ms per
aconseguir un dels objec us del Pacte DASIG: fer que tant l'Ajuntament com la ciutat i
les seves en tats incorporin la perspec va de la diversitat afec va, sexual i d’iden tat
de gènere en el seu dia a dia. Aquesta corresponsabilització hauria de ser la manera de
sumar esforços i d'op mitzar el què ja es fa des d'àmbits i agents diferents, i per
impulsar noves accions coordinades.
En tercer lloc, comenta la mirada interseccional que incorpora el Pacte DASIG, donada
la voluntat de mirar d'arribar allà on no s'arriba, doncs la Taula ha permès iniciar
accions amb col·lec us vulnerables amb qui ﬁns al moment no s'havia fet res. Per
exemple, accions en l'àmbit de la gent gran amb impulsades per la Federació
d'Associacions de gent gran de Terrassa. Però, afegeix, que queda feina per fer, tant
per omplir buits en alguns dels eixos de desigualtat (com l'origen, la creença, l'edat, les
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capacitats, etc.), com per poder desenvolupar accions en àmbits on és encara tan
necessari avançar, com ho és el laboral.
Una quarta conclusió és que l'acompanyament a la construcció de processos
d'iden tat sexual i de gènere no norma us es fa d'es d'una visió crí ca amb el sistema
heterocisnorma u, i a través de l'atenció individual i grupal, la formació a
professionals, els tallers educa us, etc. I que, tal i com s'havia detectat en el moment
de l'aprovació del Pacte l'any 2014, després del 2018 l'atenció a la Infància i
l'adolescència segueix sent un dels eixos prioritaris. I aquest fet explica l'aposta per
l'impuls d'un espai de trobada entre iguals com el Grup de Joves Diverses.
El Bernat Chueca con nua, valorant que el moment actual és idoni per Revisar,
Redimensionar i Reimpulsar el Pacte DASIG, 4 anys després de la seva implementació i
d'un 91% implementat. Moment òp m, en deﬁni va, per aproﬁtar la feina feta ﬁns el
moment i, amb el coneixement, l'experiència i els recursos actuals donar con nuïtat al
Pacte amb l'elaboració del nou Pla per a la Diversitat Afec va, Sexual i d’Iden tat de
Gènere (Pla DASIG), par nt d'una nova diagnosi, noves accions i noves adhesions.
Finalitza la intervenció en Bernat Chueca animant les persones assistents de la Taula a
comentar les dades i les conclusions presentades i a valorar, afegir o destacar altres
aspectes. Però especiﬁcant que, igualment, aquesta feina par cipa va es podrà fer en
el marc el procés de diagnosi previ a l'elaboració del Pla DASIG, que tot seguit explicarà
la Mireia de l'Associació Conexus.
[NO HI HA INTERVENCIONS]
En Bernat Chueca passa la paraula a la Maria Cors.
PUNT 5: Presentació del procés d'elaboració de la diagnosi i el Pla DASIG
Maria Cors explica que el Pla local per a la Diversitat Afec va, Sexual i d'Iden tat de
Gènere de Terrassa (Pla DASIG), comptarà amb el suport de la Diputació de Barcelona i
de l'Associació Conexus. El Pla, a par r d'una diagnosi prèvia, actualitzarà les accions
que s'han dut a terme durant els darrers 4 anys d'implementació del Pacte DASIG
(després de la Diagnosi del 2013). La realitzaciò d'una nova diagnosi i del Pla local són
requeriments del Contracte Programa de la Generalitat amb l'Ajuntament.
La Maria explica que l'adjudicació del suport tècnic sol·lilcitat a la Diputació ha trigat
més del previst a resoldre's, per temes de contractació de la Diputació. Fet pel qual el
termini d'elaboració del Pla DASIG és curt en el temps, donat que a ﬁnals de juny de
2019 està previst que hagi d'estar enlles t.
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La Maria explica que l'Ajuntament compta amb la par cipació dels membres adherits
al Pacte en aquest procés, per op mitzar la feina que ja s'està fent des de la Taula, i
especialment aquells que van assis r a la darrera Taula plenària de desembre de 2018 i
van par cipar en la cons tució de les tres comissions de treball de la Taula: Salut,
Educació i Visibilitat.
Tot el què es va treballar en les comissions és material que es recuperarà en els grups
de discussió per l'elaboració de la Diagnosi, prèvia a la deﬁnició del Pla d'accions. La
idea és que, un cop es gui enlles t el Pla, les comissions segueixin en ac u per
impulsar propostes conjuntes, i la Taula plenària es reuneixi un o dos cops l'any.
La Maria Cors dóna pas a la Mireia Pallés de Conexus per tal que faci la presentació
dels objec us i la metodologia de l'elaboració del Pla DASIG, de manera més
detallada.
La Mireia Pallés, tècnica referent de l'Associació Conexus, comença la seva intervenció
explicant els objec us del futur Pla, que són:
• Sensibilitzar sobre la diversitat afec va sexual i de gènere a tota la població.
• Prevenir les discriminacions per raó de LGTBIfòbia.
• Garan r els drets de les persones LGTBI+.
La Mireia segueix explicant les línies a seguir durant el procés d'elaboració del Pla
DASIG, que són:
• Conèixer l'impacte del Pacte DASIG en el municipi.
• Conèixer quines necessitats no estan cobertes en relació a la diversitat afec va
sexual i de gènere.
• Esbrinar noves estratègies i nous àmbits d'actuació que es puguin incorporar en el
nou Pla.
I segueix comentant que el Pla s'elaborarà amb una sèrie d'eines metodològiques, com
són: l'anàlisi documental, el qües onari al personal municipal, les entrevistes a
persones claus i els grups de discussió i par cipació. A nivell de calendari, el procés
d'elaboració del Pla va començar el mes de gener amb la cons tució del grup motor;
con nua els mesos de febrer, març i abril amb la fase de diagnosi; i entre maig i juny es
durà a terme la fase par cipada d'elaboració del pla d'acció; per acabar a ﬁnsla de juny
amb la validació i redacció del Pla DASIG.
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Carles Codina Verdaguer, del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya –
Moviment d'Esquerres, pregunta a la Mireia Pallés si en la resta de municipis de
Catalunya on l'Associació Conexus ha elaborat el pla, s'ha fet de la mateixa manera.
Mireia Pallés, comenta que la diferència de Terrassa, és que ja té un gran recorregut
fet en el desplegament de polí ques LGTBIQ, doncs en altres municipis es parteix
gairebé de zero, i es comença amb formacions per encetar el debat i donar pas al
procés par cipa u. En canvi, explica, a Terrassa ja hi ha molta feien feta a través del
Pacte DASIG, i això permet prendre'l com a referència per seguir treballant a par r dels
eixos ja establerts en aquest Pacte.
Maria Cors, dóna les gràcies a la Mireia i, pregunta a les persones assistents si tenen
alguna pregunta.
[NO HI HA INTERVENCIONS]
Maria Cors, passa la paraula a la Gracia García, perquè comen breument el punt 6 en
relació al Protocol de dol.

PUNT 6: Aprovació del Protocol de dol en cas de feminicidi i altres assassinats per
violència masclista (que inlouen les dones del col·lec u LGTBI+).
Gracia Garcia explica que vol aproﬁtar aquesta 11a Taula del Pacte DASIG per explicar
que es va aprovar el Protocol de dol en cas de feminicidi i altres assassinats per
violència masclista (que inlouen les dones del col·lec u LGTBI+), que s'ha iniciat la fase
de difusió, i que la campanya d'adhesions s'iniciarà al març. I comenta que és una
informació que es farà arribar a la Taula en el seu moment.

PUNT 7: Protocol per un espai públic d'oci lliure de sexisme, assetjament i
agressions sexuals vers les dones i d'LGTBIfòbia.
Gracia Garcia con nua presentant a la Montse Pineda de l'en tat Creació Posi va,
en tat que, amb el suport tècnic sol·licitat per part dels serveis LGTBIQ i Polí ques de
Gènere a la Diputació de Barcelona, serà la responsable d'impulsar aquest procés, que
es durà a terme en paral·lel amb el Pla local per a la diversitat afec va, sexual i
d'iden tat de gènere (Pla DASIG).
La Gracia con nua dient que el Protocol per un espai públic d'oci lliure de sexisme,
assetjament i agressions sexuals vers les dones i d'LGTBIfòbia està impulsat pels serveis
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LGTBIQ i Polí ques de Gènere. I que per facilitar el treball i la recollida d'informació,
s'aproﬁtarà el procés d'elaboració del Pla DASIG.
Gracia Garcia, dona pas a la Montse Pineda.
Montse Pineda, referent tècnica de l'en tat Creación Posi ca, explica que són una
en tat amb experiència en l'elaboració de plans d'aquest pus i que, concretament a
Terrassa ja van intervenir-hi l'any 2018, en el Punts Liles que es van posar durant la
Festa Major.
Segueix explicant que el procés d'elaboració del Protocol per un espai públic d'oci lliure
de sexisme, assetjament i agressions sexuals vers les dones i d'LGTBIfòbia a Terrassa
serà diferent del de la majoria d'ajuntaments. Tot i que la metodologia coincideixi amb
els marcs teòrics de la Diputació de Barcelona, explica, a Terrassa també es ndrà en
compte, no tan sols la prevenció, sinó també l'actuació i la reparació en casos de
sexisme, assetjament i agressions sexuals vers les dones i d'LGTBIfòbia. Segons la
Montse Pineda, el procés també servirà per alinear polí ques dels serveis de Polí ques
de Gènere i LGTBIQ per treballar temes conjunts de prevenció en diferents espais.
Finalment, la Montse Pineda aproﬁta per encoratjar la Taula del Pacte a par cipar
d'aquest procés, i recorda a algunes de les associacions que han estat convocades el
dia 20 de febrer a una primera reunió per començar a treballar la diagnosi del
Protocol.
Quim Guitart Mampel, Terrassa En Comú, pregunta què s'entén per espai públic d'oci.
Montse Pineda explica que l'espai públic d'oci es deﬁneix com l'espai amb autorització
explícita per desenvolupar ac vitats organitzades com a oci. I comenta que en el
Protocol també es ndrà en compte, tant l'entorn de l'espai d'oci, com els trasllats per
arribar-hi o sor r-ne.
Quim Guitart Mampel pregunta si es faran intervencions en l'espai públic privat?
Montse Pineda comenta que en aquest Protocol s'ha començat per l'espai públic d'oci,
com a primera fase. I que Terrassa, com a municipi de Catalunya, es podrà adherir al
Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorn d'oci, realitzat per la
Generalitat de Catalunya, recentment presentat el mes de gener de 2019. Aquest
rotocol autonòmic donarà criteris opera us a professionals de la seguretat per tal
d'establir les pautes d'actuació en entorns d'oci davant conductes sexistes.
Quim Guitart Mampel pregunta si els esports són també espai públic d'oci.
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Montse Pineda explica que tots aquells esdeveniments autoritzats que es realitzin en
l'espai públic d'oci formaran part del protocol, entre ells els esports.
Natàlia Perona, cap del Servei de Polí ques de Gènere, també respon a Quim Guitart
Mampel i explica que, per l'elaboració del Protocol, es preveuen dues fases: en una
primera fase es farà la diagnosi amb reunions amb associacions de diferents àmbits:
feministes, LGTBI+ i culturals, per exemple i en una segona fase, amb associacions de
l'àmbit de l'esport i de l'educació.
Teresa del Amo, tècnica del Servei de Ciutadania, comenta que és important treballar
l'eix de l'origen a l'hora d'elaborar protocols d'aquest pus.
Montse Pineda respon a la Teresa que es té molt en compte, i que seran convidades
diferents associacions per fer la diagnosi.
Maria Cors comenta que des del Servei de Ciutadania es podrien recomanar
associacions perquè formessin part dels grups de discussió.
Teresa del Amo explica que encara que es nguin en compte a les persones
associades, és important saber que hi ha una part de la ciutadania que no forma part
de cap associació i, que és molt important tenir el seu relat.
Gracia Garcia respon a Teresa del Amo, dient que s'intentarà treballar
transversalment.
Montse Pineda respon a Teresa del Amo dient que l'en tat Creación Posi va ha
realitzat els protocols de Vic i Mataró, que són municipis amb molta població d'orígens
diversos i, que tenen experiència a l'hora de treballar l'eix de l'origen.
Gracia Garcia comenta que s'ha iniciat la primera fase de la diagnosi i que es deixa la
porta oberta a noves inicia ves per treballar-les en properes fases. També explica que
el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorn d'oci que ha comentat
la Montse Pineda, contempla que es pugui demanar formació pel personal de
vigilància i per a referents dels locals de pública concurrència, i que totes aquestes
formacions es podran sol·licitar des de l'Ajuntament perquè siguin realitzades des dels
diferents àmbits de l'oci.
Montse Pineda explica que els dos processos que s'han iniciat a l'Ajuntament de
Terrassa: el Protocol per un espai públic d'oci lliure de sexisme, assetjament i
agressions sexuals vers les dones i d'LGTBIfòbia i el Pla local per a la Diversitat Afec va,
sexual i de gènere de Terrassa permetran treballar conjuntament i de forma paral·lela.
PUNT 8: Torn obert de paraula
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Gracia Garcia, arribats a aquest punt, obre l'espai obert de paraula.
Marta Planas, Inspectora del Servei d'Educació, comenta que la responsable de l'Àrea
LGBTI de la Generalitat de Catalunya, Lluïsa Jiménez, va fer una formació per a tots els
inspectors d'Educació del Vallès Occidental. I que estan previstes diferents formacions
per a totes les direccions i EAP's dels centres de primària i secundària de la zona, per
tal de conscienciar sobre la realitat LGTBI.
Segueix explicant que, a banda de les formacions, també s'ha elaborat un circuit des de
l'Àrea LGBTI de la Generalitat de Catalunya per atendre les incidències que es reben
des dels Serveis d'Atenció Integral (SAI).
Maria Cors pregunta si hi ha més intervencions.
[NO HI HA INTERVENCIONS]
Maria Cors, explica els actes previstos per a la commemoració del Dia Internacional
contra l'Homofòbia al Futbol, que se celebra com cada any el 19 de febrer, data en què
va néixer el futbolista professional Jus n Fashanu. Per la commemoració de la diada
d'engunay es realitzarà la lectura del manifest, a càrrec de les jugadores del Terrassa
FC Niki Ramirez i Sara Larumbe, el dimarts 19 de febrer de 2019 a les 12.00 hores a
l'atri de l'Ajuntament de Terrassa.
A banda, des del Servei LGTBIQ en col·laboració amb l'Associació de Clubs de Futbol de
Terrassa i Comarca (ACFTC) i el Consell Espor u del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT),
en aquesta diada encoratjaran a jugadorxs, famílies, equips tècnics i ciutadania per
lluitar contra la discriminació homòfoba a l'esport i, en par cular, al futbol, per tercer
any consecu u. I ho faran desplegant pancartes amb el lema 'El futbol contra
l'homofòbia' abans de la majoria dels par ts de futbol que es celebraran el cap de
setmana 23 i 24 de febrer; i repar nt cordons irisats i fulletons sobre la jornada
commemora va. A més a més, l'Associació LGTB Terrassa organitzarà la taula rodona:
"L'esport i les dones del col·lec u LBT+" el dia 19 de febrer a la sala de formació de la
Zona Espor va de Can Jofresa, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa.
Maria Cors pregunta si hi ha més intervencions.
[NO HI HA INTERVENCIONS]

S'acaba la reunió a les 17.30 hores
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