Acta de la 9a Taula del Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat
de Gènere
Dia: 19 d’octubre de 2018
Lloc: Aula polivalent (Edifici Glòries, 596 Terrassa)
Hora: de 16.00 a 18.00 hores
Ordre del dia:
1. Benvinguda i presentació de noves adhesions i participants.
2. Aprovació de l’acta de la 8a sessió plenària.
3. Presentació de les noves accions del Pacte desenvolupades durant el
període des de la darrera Taula del Pacte (20 de març de 2018) a càrrec
dels diferents membres.
4. Acords de Junta de Portaveus i accions que se’n desprenen.
5. Presentació SAI DASIG i resum actuacions del Servei LGTBIQ.
6. Diades commemoratives.
7. Proposta organització per comissions.
8. Presentació del projecte d’interseccionalitat d’Igualtats Connectades.
9. Precs i preguntes.

Persones assistents:
NOM I COGNOMS

ENS

Albert Martínez Mejias

Pediatria del Consorci Sanitari de Terrassa

Alberto Capitan

Actuavallès

Àlex Bixquert i Grau

LGTB Terrassa

Àlex Monfort Fradera

Serveis de Serveis a les persones

Anna Carmona Ruiz

ASSIR - Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (Mútua)

Antonio Ordoño Pino

Il·lustríssim Col·legi d'Advocats de Terrassa (ICATER)

Aranzazu Amondarain Gil

Servei d'Ocupació i Formació (Intermediació laboral)

Bernat Chueca Playà

Servei LGTBIQ (SAI DASIG)

Carles Eugeni Luengo Urbano

Grup Municipal PSC
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Carmen Ortuño Aparcero

Grup Municipal Ciutadans

Cesca Sicilia Villegas

Servei d’Universitats

Consol Gallart Bascompte

Servei de Promoció de la Gent Gran

Consol Sánchez Garre

Consorci Sanitari Terrassa (pediatria endocronològica)

Gracia García Matute

Regidoria LGTBIQ

Jaume Piqué Abadal

Fundació Enllaç

Júlia Collignon

Actuavallès

Laura García Rico

Sindicat de l'Administració Local de Treballadores i Treballadors

Lluís Alcalá

Servei d’Educació

Lluís Rambla

Fundació Enllaç

Mar Pallarols

ASSIR - Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (Mútua)

Maria Cors Pedrol

Servei LGTBIQ

Maria Dolores Tovar Caballero

Comissions Obreres

Marta Casado

LGTB Terrassa

Marta Planas

Inspecció d'Ensenyament

Matilde López Amorós

Servei de Salut i Comunitat

Meritxell Lluís Vall

Grup Municipal PDeCat

Montse Gonzàlez

UGT Vallès Occidental

Noemí Carmona Carabante

Joventuts Socialistes de Catalunya Terrassa

Quim Guitart Mampel

Grup Municipal TEC

Rafel Casals

Federació d'Associacions i Casals de Gent Gran de Terrassa

Sònia Valle Villamitjana

Servei de Ciutadania

Susana Herzog Portero

Servei de Polítiques de Gènere (Projectes i Programes)

Teresa Ciurana

Associació de mestres Alexandre Galí

Teresa Casas

Associació de mestres Alexandre Galí

Verònica Lafont Roca

Servei LGTBIQ

Violeta Guío

Servei LGTBIQ (SAI DASIG)

Acords presos
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1. Emplaçar a l'Antonio Ordoño, de l’ICATER, a trobar-se amb el Servei
LGTBIQ per tal de poder concretar la col·laboració entre el SAI DASIG i
l'ICATER.
2. Enviar una còpia de la “Guia per organitzar un Cinefòrum sobre
l'homosexualitat i la gent gran als Casals de gent gran” al Rafel Casals,
de la Federació d'Associacions i Casals de Gent Gran.
3. Explorar la possibilitat de fer el canvi al nom sentit al Padró Municipal
d'Habitants, un cop l'Àlex Bixquert de l'associació LGTB Terrassa informi
al SAI DASIG dels Ajuntaments que coneix que estan facilitant el canvi.
4. Constituir les tres comissions de Salut, Diades, Cultura i educació, i fer
les adhesions via correu electrònic per part dels members de la Taula.
Altres propostes o tremes tractats
– Existència de la línia de subvenció ordinària per a entitats que facin
“Promoció d'accions per a la lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la
bifòbia, especialment aquelles que es corresponguin amb els eixos del
Pacte DASIG”.
– Possibilitat de fer la presentació del documental de 9Trans*, comptant
amb algun protagonista. Persones interessades: contactar amb l'Àlex
Bixquert de l'associació LGTB Terrassa.
– Aprovar pel Ple afegir al calendari de commemoracions el dia de la
visibilitat asexual. Resta pendent que algun partit polític ho entomi.
– Revisiar el circuit d'atenció a l'assetjament escolar LGTBIfòbic.
– Necessitat de comptar amb instruccions més clares pels centres
educatius en el tracte a l'alumnat trans*.

Transcripció de la sessió
PUNT 1: Benvinguda i presentació
Gracia García, regidora LGTBIQ, dóna la benviguda a totes les persones assistents i aprofita per presentar la Marta Planas, Inspectora d’Ensenyament referent de zona, en substitució de Jesús Viñas a efectes de la Taula del Pacte
DASIG.
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La regidora convida a fer una ronda de presentació a totes les persones assistents a la 9a Taula.
Recorda que l'última Taula, la 8a, es va celebrar fa sis mesos i que en aquella
ocasió es van presentar breument les accions més destacades dels informes
d’implementació del Pacte DASIG de 2016 i 2017, així com les seves valoraci ons corresponents; també es va fer menció dels acords a nivell institucional i
polític que impliquen l'Ajuntament, i es va acabar parlant de les propostes de
futur del Servei LGTBIQ.
Segueix comentant els punts més importants que es tractaran a la 9 a Taula del
Pacte DASIG, que consisteixen en la revisió dels acords presos a la Taula an terior plenària, comentant breument les noves accions del Pacte desenvolupades en aquest període, tant pel Servei LGTBIQ com per altres membres que en
formeu part; la presentació de l'equip tècnic del Servei d’Atenció Integral (SAI
DASIG) i les dades de la seva activitat; així com un resum dels nous acords
municipals presos en matèria LGTBIQ. També es proposa una nova forma d'organitzar el funcionament de la Taula del Pacte a través de comissions de treball, per tal d’aprofundir en la responsabilitat de totes les parts implicades,
d’aquesta forma, desenvolupar més accions d'una manera coral. Comenta que
per tancar la Taula hi haurà un espai obert de paraules.
Li passa la paraula a la Maria Cors.

PUNT 2: Aprovació acta 8a Taula
Maria Cors, Directora de programes LGTBIQ, un cop consensuada entre totes les persones assistents, dóna per aprovada l’acta de la 8a Taula del Pacte
DASIG.

PUNT 3: Presentació noves accions
Gracia García, comenta que des de l'últim plenari de la Taula, s'han promogut
noves accions, tant per part del Servei LGTBIQ, com per la resta de membres
del Pacte. Passa la paraula a la Maria i a en Bernat.
Maria Cors, explica que no s’han rebut propostes per afegir a l’ordre del dia,
però que, tot i així, si es tenen propostes es poden compartir durant el torn
obert de paraules.
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Bernat Chueca, tècnic del Servei LGTBIQ i educador del SAI DASIG, explica algunes de les accions fetes, o en procés d'execució, realitzades pel Servei
LGTBIQ o en col·laboració amb altres associacions o institucions. Per tal de
fer-ne el seguiment, convida a les persones representants d’entitats que facin
un retorn de l’estat de les propostes que van fer a la Taula plenària anterior:
Rafael Casals, president de la Federació d'Associacions i Casals de Gent
Gran de Terrassa, explica una col·laboració entre la Fundació Enllaç i la Federació d'Associacions i Casals de Gent Gran de Terrassa. En Lluís Rambla i en
Rafael Casals expliquen, conjuntament, que el passat 11 d’octubre es va fer
una xerrada per part de la Fundació Enllaç al Casal de Gent Gran de Sant Jordi, del barri de Ca n’Aurell.
Lluís Rambla, membre de la Fundació Enllaç, passa la paraula a en Jaume
Piqué, persona referent de formació de la Fundació Enllaç.
Jaume Piqué, responsable de formació de la Fundació Enllaç, comenta que
la xerrada que es va realitzar va ser a petició dels casals, per iniciativa pròpia.
Però valora que els cursos sobre realitat LGTBI es prenen com un acció
secundària, i que moltes vegades les persones organitzadores forcen a les
persones usuàries perquè assisteixin a les activitats LGTBI. Critica que es fan
accions molt puntuals i comenta que hi ha un gran desconeixement dels
conceptes essencials LGTBI en l’àmbit de la gent gran.
Rafel Casals, fa la valoració de l’activitat i creu que va ser positiva, ja que va
ser una aula activa dins del casal, de la que les persones usuàries en van sortir
contentes i on la gent hi va intervenir. Explica que passarà la informació a altres
casals perquè es pugui fer a altres llocs, però que l’únic problema és
l’econòmic, ja que les xerrades no són gratuïtes i els casals solen tenir
problemes per poder pagar aquest tipus d’activitats.
Jaume Piqué, comenta que s’ha de tenir en compte la tasca de les
associacions i que per això no són gratuïtes.
Maria Cors, explica la possibilitat de finançar activitats sobre temàtica LGTBIQ
a qualsevol entitat (veïnal, lleure, socials...) registrada al RMEAC, mitjançant la
sol·licitud de la línia de subvencions ordinària per a entitats de l’Ajuntament,
anomenada: «Promoció d’accions per a la lluita contra l’homofòbia, la
lesbofòbia, la transfòbia i la bifòbia, especialment aquelles que es
corresponguin amb els eixos del Pacte DASIG».
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Verònica Lafont, administrativa del Servei LGTBIQ, explica que existeix una
Guia per organitzar un Cinefòrum sobre l’homosexualitat i la gent gran als
Casals de gent gran, per la preparació de cinefòrums per tal de tractar el tema
de l’homosexualitat amb la gent gran als Casals i altres entitats i entorns de
persones grans. Conté les aportacions i els criteris identificats en el procés de
treball i les pautes per la preparació del cinefòrum per tal que puguin resultar
d’utilitat als interessats en dur a terme una acció en aquest àmbit. Se li entrega
una còpia a la Consol Gallart del Servei de Promoció de la Gent Gran, i
s’enviarà una còpia de la informació a en Rafel Casals per correu electrònic.
Bernat Chueca, explica que es el Servei LGTBIQ agraïrà saber les accions
que es facin en l’àmbit de la gent gran, com totes, doncs es recollirà a l'Informe
de les accions del Pacte DASIG. I dóna la paraula a l’Àlex Bixquert.
Àlex, presidenti de l’Associació LGTB Terrassa, explica que el 10 de
novembre es realitzarà una acció per apropar la realitat Trans* als barris de
Terrassa, acció organitzada en el marc de la col·laboració amb la FAVT, i que
hi ha la perspectiva de fer-la en diferents barris de Terrassa a través de les
associacions veïnals.
Comenta la bona acollida que va tenir el documental 9trans, projectat el
divendres 19 d’octubre al Centre Cívic President Macià, i que hi va haver debat
posterior. Comenta que aquest mateix documental el podem veure a YouTube,
i que si algun membre de la Taula desitja projectar-lo, i que hi hagi la
intervenció d’algun dels seus protagonistes, només cal que els hi facin saber.
Maria Cors, continua presentant altres accions que, des de la Taula anterior,
s’han impulsat per part del Servei LGTBIQ i/o des d’altres serveis i/o entitats.
Comenta, però, que no s’estendrà a explicar tot el que s’està fent (formacions,
tallers i altres accions de continuïtat que recull el Pacte), ja que això
s’incorporarà a l’Informe anual d’implementació 2018, un cop acabat l’any,
actualitzant les fitxes i indicadors dels Informes anteriors, penjats al web.
La Verònica Lafont, en Bernat Chueca i la Maria Cors, expliquen les dades
més destacades de les atencions i els expedients gestionats al SAI DASIG en
els anys 2017 i 2018.
Violeta Guío, psicòlga del SAI DASIG, explica l’acompanyament psicològic
especialitzat que realitza, comentant que les seves intervencions estan
emmarcades dins del paraigües LGTBIQ, i que entén les identitats sexuals i de
gènere no com a categories fixes ni estables, sinó en construcció i, molt sovint,
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no normatives en una societat cisheterosexual 1. Explica que realitza un treball
conjunt amb la persona, i descriu que la majoria dels malestars van
relacionades amb l’entorn i, per tant, amb la sortida de la norma
cisheterosexual. Comenta que la majoria de persones que atén són menors
d’edat i que entre els temes recurrents, hi ha el bullying LGTBIfòbic als
instituts. Conclou que la seva feina parteix de la perspectiva feminista i
humanista.
I especifica que l’atenció que s’ofereix al SAI DASIG és cada dues setmanes,
però considera que hauria de ser cada setmana per oferir un bon
acompanyament.
Maria Cors, comenta que el cost de l’equip humà és pagat en la seva majoria
per l’Ajuntament de Terrassa, i afegeix que les persones que expressen al SAI
DASIG que volen transitar en la seva identitat de gènere, es deriven al Servei
de Trànst (CAP de Numància de Barcelona).
Afegeix que en l’anterior Taula del Pacte es va mencionar la possibilitat de fer
un conveni amb l’ICATER, per tal d’oferir una atenció jurídica de més proximitat
a les persones usuàries del SAI DASIG. De moment és l’Àrea LGBTI de la
Generalitat de Catalunya la que atén els casos que des del SAI es consulten
quan es necessiten recursos jurídics, però l’objectiu és comptar amb un
assessorament jurídic a la ciutat. Emplaça a Antonio Ordoño, de l’ICATER,
membre adherit al Pacte DADIG, a trobar-se per tal de poder concretar aquesta
col·laboració.
Bernat Chueca, informa que hi ha un nou projecte, l’espai jove LGBT+,
impulsat des dels serveis de Joventut i LGTBIQ, conjuntament amb l’Associació
LGTB Terrassa, i comenta que és un bon exemple d’atenció grupal, i obert a
noves incorporacions. Les persones interessades poden contactar amb el SAI
DASIG, o amb el servei de Joventut i amb l'entitat LGTB Terrassa.
Maria Cors, informa que el Servei LGTBIQ, en col·laboració amb l’Àrea LGBTI
de la Generalitat de Catalunya, està organitzant un nou grup de treball, nascut
com a projecte pilot per donar atenció des del SAI a treballadores i treballadors
del sexe, que estiguin empadronades o no a Terrassa, i que treballen a la
ciutat. Un projecte que es farà amb la col·laboració del Programa Dona,
d’Actuavallès, en el què hi col·labora també el Servei de Salut i Comunitat.
1 És la norma social que determina que les persones s'han d'identicar amb el gènere assignat al sexe
atribuit al néixer, i amb l'orientació sexual normatia, és a dir, l'heterosexual. Per tant la norma cis heterosexual exclou i genera desigualtats per a totes aquelles opcions que no estguin dins d'aquesta relació entre identtat i orientació.
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Aranzazu Amondarain, tècnica del Servei d’Ocupació i formació, explica la
participació del Servei d’Ocupació, conjuntament amb el Servei LGTBIQ, en
l’impuls del Grup de treball d’ocupació de persones trans* de la Xarxa de
municipis LGTBI de Catalunya, amb en Miquel Missé de conductor i amb la
col·laboració del Servei de BcnActiva, així com la d’altres municipis de la Xarxa.
Àlex Bixquet, pregunta a l’Aranzazu si es farà alguna acció dins d’aquest grup
de treball perquè les empreses hi col·laborin.
Aranzazu Amondarain, comenta que sí, que la prospecció d’empreses també
es contempla en el Grup de treball de la Xarxa. I explica que des del Servei de
prospecció d’empreses s’estableix un canal de col·laboració amb el teixit
empresarial de Catalunya, amb l'objectiu de detectar les necessitats del mercat
de treball local i facilitar el procés de gestió d'ofertes.
Maria Cors, explica que l’objectiu d’aquest Grup de treball és comptar amb
diferents eines, entre les quals, una guia per orientadors/es i prospectors/es
laborals de persones trans* per als municipis.
Àlex Bixquert, creu que aquesta acció està emmarcada en un àmbit municipal
i que per tant no tindrà gaire repercussió en la població trans*. Comenta que si
no es fan polítiques d’incentius basades en un àmbit estatal serà difícil poder
solucionar del problema laboral de les persones trans*.
PUNT 4: Nous Acords de Junta de Portaveus i accions que se’n desprenen
Maria Cors, seguint amb l'ordre del dia, mostra una diapositiva de tots els
Acors de Junta de Portaveus i Propostes de Resolució aprovats en matèria
LGTBIQ des del 2016 a l’Ajuntament de Terrassa, per dimensionar l’abast dels
compromisos municipals en aquest àmbit. Per tal de desenvolupar alguns
d’aquests acords, planteja una nova proposta organitzativa per a la Taula, que
s’explica en el punt 7 de l’ordre del dia.
PUNT 5: Presentació SAI DASIG i resum actuacions del servei
Gracia García, explica que el Servei LGTBIQ ha estat dotat d'un equip humà,
ampliant les competències locals a través de l'Acord signat amb la Generalitat,
tot i que la Generalitat subvenciona només un percentatge molt petit del cost
d'aquest servei. Comenta que la Maria Cors presentarà l'equip i els primers
indicadors d'aquests primers 8 mesos d’implantació del SAI DASIG.
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Maria Cors, recorda que en la darrera Taula ja es va explicar el Contracte
Programa 2017-19 signat amb la Generalitat. I comenta que a Terrassa s’està
oferint l’atenció que preveu la Llei 11/2014 a través del SAI DASIG des de
desembre del 2017, via aquest Contracte Programa. En aquesta sessió
plenària de la 9a Taula del Pacte, el Servei LGTBIQ està en disposició de
presentar l’equip del SAI DASIG, configurat des de juliol del 2018, així com les
atencions realitzades fins a la data.
Equip intern:
Maria Cors: Directora de programes del Servei LGTBIQ
Bernat Chueca: Tècnic de gestió del Servei LGTBIQ i educador del SAI DASIG
Bernat Puig: Educador referent del SAI DASIG
Verònica Lafont: Administrativa
Equip extern:
Violeta Guío: atenció emocional SAI DASIG
Sara Barrientos (Cooperativa Candela): supervisió de casos del SAI DASIG
Les dades de contacte per concertar cita prèvia són les següents:
De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h i Dimarts de 15.30h a 18.30h
Edifici Glòries. Carretera de Montcada, 596 Terrassa
Telèfons: 937 315 982 i 651 195 182
atencioLGTBIQ@terrassa.cat
www.terrassa.cat/lgtbiq
Bernat Chueca, comenta els serveis que ofereix el SAI DASIG:
• Primera acollida (atenció confidencial i socioeducativa i treball comunitari
en xarxa amb família i altres recursos de l’entorn: centres escolars, CSMIJ, EAP, EBASPS, Mútua, Consorci, Programa Salut i Escola, Joventut, Ocupació, etc.).
• Informació i recursos (entitats, serveis, tràmits, guies, material educatiu,
etc.) De consulta al web del Servei LGTBIQ.
• Acompanyament en processos personals d'identitat sexual i de gènere, i
derivació a serveis i entitats especialitzades.
• Atenció jurídica i psicològica especialitzada en situacions de possible
discriminació per raó d'orientació, identitat i expressió de gènere.
• Atenció integral i gestió d'incidències i denúncies per LGTBIfòbia.
• Canvi al nom sentit de persones trans* majors i menors d'edat a diversa
documentació: Targeta Sanitària Individual (TSI), certificat de la Direcció

9

General d’Igualtat (DGI), targetes de transport T-16 i T-Blanca, carnets
de Biblioteques i equipaments esportius de Terrassa, etc.
Activitats de sensibilització i prevenció (formació, tallers educatius, commemoracions, actes de visibilitat, etc.).
Atenció grupal: Espai jove LGTBI+.

•
•

PUNT 6: Diades commemoratives
Maria Cors, comenta que des de l’aprovació de l’AJP 254 Per establir un
calendari de diades internacionals emmarcades en l'àmbit de la diversitat
afectiva, sexual i d'identitat de gènere, s’ha commemorat una diada
internacional, el Dia de la visibilitat bisexualitat. I que durant la mateixa setmana
de la celebració de la 9 a Taula del Pacte DASIG es commemorarà el Dia de la
despatologització trans*. Explica que en aquest proper acte es farà una lectura
del manifest a les 12 del migdia a l’atri de l’Ajuntament de Terrassa, a càrrec de
l’Espai Trans* de l’Associació LGTB Terrassa, i posteriorment una repintada del
pas de vianants de davant de l’estació dels Ferrocarril de la Generalitat de
Catalunya (Rambla d’Ègara), per reparar una agressió LGTBIfòbica denunciada
al SAI DASIG.

PUNT 7: Proposta d’organització de la Taula per comissions
Maria Cors, comenta que per tal d’incrementar la participació dels membres
adherits al Pacte, es proposa un nou funcionament de la Taula del Pacte a tra vés de comissions de treball. La idea és augmentar la responsabilitat de totes
les parts implicades i, d’aquesta manera, desenvolupar més accions d'una manera coral. Aquesta proposta, alhora, ha de donar resposta a alguns acords
aprovats políticament., que explica tot seguit:
La proposta d’organitzar una Comissió d’Educació i Cultura, respon a:
•
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L’acord número 3 de la Proposta de Resolució 180: «Que en el marc
del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia, la Transfòbia i
la Bifòbia o el Dia Internacional per l’Alliberament LGTBIQ, l’ajuntament en coordinació i implicant a la Taula del Pacte DASIG, impulsi
accions i activitats dins les seves competències educatives i culturals
en el si d’una setmana temàtica amb, l’objectiu de col·laborar en la lluita
contra la LGTBI-fòbia, mitjançant l'educació i sensibilització social per al
reconeixement de la igualtat real i dels drets de totes les persones, independentment de la seva opció sexual.»

•

I a l’acord número 5 de l’Acord de Junta de Portaveus 255: «Commemorar cada any el 17 de maig - Dia Mundial contra l'homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia - , penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a
la façana del consistori, així com programant actes adreçats a persones
de totes les edats i fomentant l’organització d’esdeveniments per
part d’entitats o ciutadania.»

La proposta d’organitzar una Comissió de Jornades commemoratives i actes
visibilitat, respon a:
•

L’acord número 1 dins de l’Acord de Junta de Portaveus 254 : «L’Ajuntament de Terrassa establirà un calendari fix i de caràcter anual de diades internacionals emmarcades en l'àmbit de la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere, i es penjarà la bandera irisada al Consistori,
conforme a les dates que s’especifiquen en l’exposició de motius
d’aquesta moció.»

Fins ara ha estat l’Associació LGTB Terrassa qui ha coorganitzat aquests actes
commemoratius amb l’Ajuntament, però podrien ser altres entitats, institucions
o associacions les que participin en la lectura del manifest i fent accions
coordinades des dels àmbits d’acció respectius x visibilitzar el seu compromís.
Quim Guitart, Secretari Grup Municipal Terrassa en Comú, comenta que hi
ha un AJP, de desembre de l’any passat, que garantia l’accés a la prova ràpida
del VIH.
Maria Cors, explica que aquest AJP interpel·la, principalment, el Servei de
Salut i Comunitat, i que li consta ja ho té en compte.
Alberto Capitán, Director d’Actuavallès, responent a Quim Guitart li explica
que, en relació a la prova del VIH, s’han fet reunions amb el Servei de Salut i
Comunitat, i una petició a l’Ajuntament de Terrassa per trobar nous espais per
poder tenir més presència i donar més cobertura a les persones usuàries.
Maria Cors, seguint amb l’Acord de Junta de Portaveus del calendari de les
diades LGTBIQ, recorda que fins ara s’han penjat ja la bandera bisexual i la
bandera trans* per primera vegada, i que als propers actes de commemoració
s’espera comptar amb les diverses entitats membres del Pacte per visibilitzar el
compromís plural de la ciutat.
Àlex Bixquert, creu que cal afegir al calendari de diades commemoratives el
Dia de la visibilitat Asexual, per tal de conscienciar sobre aquesta opció sexual.
Comenta que estaria bé que algun Grup Municipal entomés aquesta petició.
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Maria Cors, a banda de la Comissió de Jornades, també proposa fer una
Comissió d’Educació i Cultura per organitzar els actes de la “Setmana
educativa i cultural al voltant del 17 de Maig, dia contra l'LGTBIfòbia” de la què
parla la Proposta de Resolució 181.

PUNT 8: Presentació del projecte d’interseccionalitat d’Igualtats connectades
Maria Cors, dóna la paraula a l’Àlex Monfort que presenta el projecte Igualtats
Connectades.
Àlex Monfort, Director de Serveis de Serveis a les persones, explica el
Projecte Igualtats Connectades, un projecte pioner que planteja com aplicar
l’enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de lluita contra la
discriminació. Una experiència pilot que es vol avançar en la implementació de
la interseccionalitat, ja que és una perspectiva que ha estat molt teoritzada però
de la que hi ha poca experiència en com posar-la en pràctica en polítiques
concretes. Aquest projecte té l’objectiu, precisament, d’indagar en les
possibilitats d’aplicar el principi d’igualtat i no discriminació de manera
interseccional en el context d’una administració local, en aquest cas
l’Ajuntament de Terrassa, i en diàleg amb la societat civil.
PUNT 9: Torn obert de paraules
Marta Planas, Inspectora del Departament d’Ensenyament, explica diferents
propostes: per una banda que s’està preparant un nou material per a tot el
professorat, així com una formació de 15 hores, per prevenir les violències
masclistes a les aules; per altra banda, que s’han fet algunes edicions durant
els últims anys de protocols que estan penjats al web del Departament
d’Ensenyament com, per exemple, el protocol d’assetjament escolar
LGTBIfòbic.
Planteja una qüestió, en relació a la coordinació d’un cas d’assetjament escolar
LGTBIfòbic, de quin és el millor circuit? Segons la inspectora, la millor manera
per poder comunicar una incidència d’aquest tipus és a nivell territorial. Tractarho amb la inspectora de referència i amb el centre, en comptes de tractar-ho
amb l'Àrea i el Departament d'Ensenyament, per una qüestió d'agilitat.
La Inspectora també recorda que cal anar molt en compte amb la protecció de
dades i els drets de privacitat.
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Maria Cors, comenta que quan arriba una incidència que té a veure amb el
Departament d’Ensenyament, el primer que cal fer, segons la Llei 11/2014, és
comunicar el cas a l’Àrea LGBTI de la Generalitat de Catalunya, competent en
l’ambit. Després, l’Àrea fa les actuacions pertinents de manera
interdepartamental i, des d’allà, es passa a la resta d’institucions involucrades
en cada cas. Recorda que l’anterior inspector, Jesús Viñas, va proposar en
l’anterior Taula del Pacte, que calia informar a Inspecció del Departament
d’Ensenyament dels casos d’assetjament escolar, per tal de donar celeritat a la
resolució del cas. I és així com es fa per ara des del SAI DASIG, quan es
comunica, també, a l’Àrea de la Generalitat. Però convida a parlar-ne.
Lluís Alcalá, Director de Serveis d’Educació, creu que el més adient és la
via que plantejava en Jesús Viñas, ja que sovint cal celeritat i canalitzar-ho a
través del Departament d’Inspecció, donat que és molt més àgil, i s’evita
perdre informació.
Àlex Bixquert, comenta que les Instruccions per als centres en l'atenció a
infants i adolescents transgènere a les aules no estan ben definides, perquè
molt sovint els centres escolars no determinen clarament l’ús dels WC en casos
de menors trans*, i això crea conflictes. Explica que sovint els centres
educatius aprofiten la poca claredat del document, i no intermedien en aquests
casos. Pregunta si es pot incidir en aquestes situacions perquè es faci alguna
cosa.
Àlex Monfort, creu que tots aquests temes que estan sorgint en el torn obert
de paraula, es podrien tractar de manera concisa en la comissió d’educació que
s’ha plantejat. D’aquesta manera, aquest petit comitè de persones es podrien
trobar i seguir treballant per pensar estratègies de ciutat en tots aquests temes.
Laura García, responsable de la comissió d’igualtat del Sindicat de
l'Administració Local de Treballadores i Treballadors, explica que han
organitzat tres xerrades sobre diferents temàtiques, una d’elles sobre l’àmbit
LGTBIQ. Comenta que, primer, feien només difusió a personal de l’Ajuntament
de Terrassa, però que ara ho han obert a la resta de la ciutadani. I, tot així, diu,
no arriba a la gentm i tenen molt poca assistència.
Maria Cors, recorda que la Taula del Pacte és una via de comunicació per
poder compartir la informació dels actes LGTBIQ de la ciutat de Terrassa entre
els membres de la Taula. I també comenta que es va crear una pàgina de
Facebook del Pacte amb la mateixa idea. Afegeix que caldria sumar esforços i
compartor les diferents activitats LGTBIQ que es desenvolupen a la ciutat.
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Abel Martínez, cap de pediatria del CST, explica que volen participar en el
desenvolupament de la Instrucció 14/2017 del Departament de Salut sobre la
Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut, i
comunica que tots aquells menors que vulguin accedir a un servei alternatiu a
l’Unitat d’Identitat de Gènere (UIG), poden adreçar-se a ells.
També comenta que estan molt sensibilitzats i que voldrien participar, des d’un
punt de vista pediàtric, en totes aquelles accions que siguin necessàries. Per
tant, tenen total interès en participar en les comissions de treball que sorgeixin
del Pacte DASIG, en les formacions, o en fer les lectures del manifest en les
respectives jornades commemoratives.
Maria Cors, explica que està previst desplegar el model del Servei de Trànsit
del CAP Numància, però que s’està pendent de com vol fer-ho el Departament
de Salut, que és qui ho determina. I comenta que, un cop informat el
Departament de que Terrassa es postul·la per rebre una Unitat de Trànist quan
es faci el desplegament, mentrestant, ja s’està treballant a nivell de ciutat
perquè les entitats facin derivacions tant a Mútua (ginecologia) com a CST
(pediatria).
Anna Carmona, ginecòloga l’ASSIR Mútua de Terrassa, comenta que fa
molt temps que estan conscienciades amb el fet trans*, i que creuen en el
model del Servei de Trànsit. I explica que han estat les professionals més
sensibilitzades en la causa les que han fet proposta a la Direcció de la Mútua
de Terrassa perquè s’implementi quan abans millor el model a Terrassa.
Comenta que des de la Direcció de la Mútua de Terrassa tenen recolzament
per fer-ho, però que els hi falta el permís del Departament de Salut.
Explica que, en un inici, van veure que no estaven fent bé les coses, i que calia
fer xerrades de sensibilització a tot el personal sanitari (des del personal
auxiliar, pediatria, llevadores, etc.), perquè quan arribin persones trans* als
centres de salut, puguin accedir als serveis sense cap problema i tenir una
bona experiència. També explica que actualment estan atenent algunes
persones trans*, i que solen ser persones majors d’edat.
Consol Sánchez, pediatra endocronòloga del CST, comenta que hi ha una
nova perspectiva dins del personal sanitari, però que hi ha encara molta feina
per fer.
Àlex Bixquert, comenta que hi ha ciutats de Catalunya que estan facilitant el
canvi el nom en el Padró Municipal d’Habitants, i pregunta al SAI si a Terrassa
es pot fer, doncs sap que una persona ja ha pogut fer-ho amb el certificat que
expedeix la Generalitat de Catalunya.
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Bernat Chueca, respon a l’Àlex Bixquert i li explica que els criteris per poder
fer el canvi de nom en el registre del Padró trascendeix les competències
municipals, ja que normativa del Instituto Nacional de Estadística (INE). Per
això des del SI DASIG ja s’ha tramitat una incidència del cas comentat a l’Àrea
LGBTI de la Generalitat, perquè la faci arribar a l’INE.
Maria Cors, comenta que el cas que ha explicat l’Àlex va ser un error
administratiu, i insta a l’Àlex Bixquert a que informi sobre els ajuntaments que
estan facilitant el canvi de nom al Padró, per veure si a través d’aquests
exemples es pot fer alguna cosa des de l’Ajuntament de Terrassa.
Informa que en breu s’enviarà un correu electrònic explicant la proposta de
comissions de treball, per a que els menbres que hi tinguin interès s'apuntin. I
que finalment, en base a les propostes sorgides, es proposarà la constitució de
tres comissions: Salut, Educació + Cultura i Jornades commemoratives i actes
de visibilitat.

S’acaba el plenari de la 9a Taula del Pacte DASIG el dia 22 d’octubre de 2018 a
les 17.50 hores.
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