Acta Segona Taula per al Pacte per a la Diversitat Sexual a Terrassa
Dia: 22 de juliol de 2014

Hora: 16h a 17'30h

Lloc: Sala polivalent de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, a
la Crta. Montcada, 596
Ordre del dia:
1.

Aprovació acta primera Taula.

2. Aprovació diagnosi contrastada (aquest no serà
de diagnosi, a partir d'aquest farem un altre menys extens).
3.

document

final

Explicació recursos i serveis LGTBI a Terrassa i altres

4. Presentació primeres línies del Pacte,
tenim propostes d'entitats o institucions;
primera proposta a la tercera Taula)
5.

el

si escau (dependrà
si no en tenim,

de si
farem

ja
la

Altres intervencions 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. Anna Mata, adjunta del Servei de Cultura
4. Antonio Ordoño, diputat 4t del Col·legi d’advocats de Terrassa
5. Belén Monje, directora de l’Àrea esportiva del Club natació Terrassa
6. Dolors Heras, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de Mútua.
7. Elena Dinarés, tècnica de Promoció i Innovació Educativa del Servei d'Educació
8. Eli Pérez, membre de Minyons de Terrassa
9. Emiliano Martínez, president de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa
10. Eugeni, membre d’ARRAN
11. Eva Salvador, regidora de CIU
12. Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils
13. Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona
14. Isabel Ruz, directora de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar
Social
15. Joan Antoni Quesada, intendent Policia Local
16. Jordi Alfonso, responsable programes del Servei de Promoció de la Gent Gran
17. Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils
18. Manuel Pérez, tinent d’Alcalde de l’Àrea Serveis a les Persones, Cohesió i
Benestar Social
19. Mercedes García, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de Consorci.
20. Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere
21. Òscar Pericas, director de la Societat Municipal de Comunicació
22. Raquel García, cap del Servei de Joventut i Lleure Infantil
23. Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès
24. Sergi Martínez, responsable de Localitat de Terrassa de CCOO
S’excusen:
1.
2.
3.
4.

Albert Montull, delegat Federació Catalana de Futbol a Terrassa
Alberto Capitán, Actuavallès
Anna Delclòs, directora Fundació CECOT Persona i Treball
Anna Soligó, llevadora CAT.Salut de Consorci
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5. Baldo Arnau, ginecòleg CAT.Salut de Consorci
6. Bernat Chueca, president del Col·lectiu La Gallineta
7. Carles Sánchez, cap del Servei d’Esports
8. Carmen Fuentes, Oficina de Relacions amb la comunitat de Mossos d’Esquadra
9. Conxi Porras, cap RR.HH de l’ESCAC
10. Dani, Associació terrassenca d’entitats de lleure (ATELL)
11. Elia Cavero, secretària de la Unión Latinoamericana de Terrassa (UCLT)
12. Eulàlia Tatché, inspectora d’ensenyament, coordinadora de la zona de Terrassa,
en qualitat de convidada
13. Joana Gómez, presidenta Joventut Esportiva Terrassa
14. Jordi, president Unió Atlètica Terrassa
15. Lucía Linuesa, cap de Serveis Socials
16. Manuel Galindo cap del Servei de Comunicació
17. Mar Arce, directora d’infermeria d’atenció Primària de Mútua
18. Marta, Associació terrassenca d’entitats de lleure (ATELL)
19. Miquel Ángel Moreno, Associació de Clubs de futbol de Terrassa
20. Miquel Pérez, director de Serveis de cohesió i benestar social de l’Àrea de Servei a
les Persones, Cohesió i Benestar Social.
21. Nico, Consell Esportiu Vallès Occidental
22. Noel, Consell Local de joves
23. Nuri Satorras, secretària d’Amics de les Arts
24. Pedro Millán, Diari de Terrassa
25. Pep Forn, director del Centre Cultural de Terrassa
26. Roc, del Col·lectiu La Gallineta
27. Rosa Mª Sendrós, infermera Consulta sexual del Servei de Salut Comunitària
28. Teresa Casas, secretària Associació de mestres Alexandra Galí
29. Teresa Ciurana, presidenta Associació de mestres Alexandra Galí
Inici de la sessió:
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Dóna la benvinguda, agraeix
la presència i anima a la participació en aquesta segona Taula per debatre els
documents tramesos.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Agraeix l'assistència i,
especialment, presenta les persones que s’incorporen de nou a la Taula Redactora del
Pacte per la Diversitat sexual de Terrassa, les que no van venir a la primera sessió,
abans de proposar el primer punt de l'ordre del dia, és a dir, l’aprovació de l’acta de la
primera Taula. Explica que només s’ha rebut una esmena a l’acta, de l’Eulàlia Tatché,
inspectora d’ensenyament, coordinadora de la zona de Terrassa, referent al nom del
seu càrrec i algun petit matís en la redacció de la seva intervenció. S’obre la
possibilitat d’afegir cap més comentari, s’ofereix impresa l’acta per si algú no la té, i
queda aprovat el document de l’acta de la primera sessió.
Es passa al segon punt de l’ordre del dia, l’aprovació de la diagnosi contrastada,
explicant que aquest no serà el document final de diagnosi ja que, a partir d'aquest, el
Servei de Ciutadania en redactarà un altre menys extens. No s’ha rebut cap esmena a
aquest document enviat, que també s’ofereix imprès, i que inclou les aportacions fetes
a la primera Taula i a les reunions sectorials bilaterals, i que incorpora les fonts de
cada aportació. S’explica que el document definitiu, que s’enviarà telemàticament per
l’aprovació final de la Taula, a més a més de ser més reduït, no inclourà ja la fonts de
les aportacions fetes, i serà un annex del futur Pacte per la Diversitat Sexual de
Terrassa.
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Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Bueno, en relación a las
siglas, sí decir que pienso que en vez de poner la I, deberíamos poner la Q.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Es que la I aparece
para hacer referencia a los intersexuales.
Gemma Sánchez, secretària de Dona més Dona: Pero si ponemos a los
intersexuales, no es una orientación sexual.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Tampoco los
transexuales.
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Però no és el mateix, hauríem
de deixar la I i posar també la Q.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Jo també penso que
pot ser una bona solució aquesta. De fet, la Proposició de llei per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) i per a eradicar
l’homofòbia i la transfòbia que presenta el Parlament de Catalunya, inclou la I, és a dir
que entenc que nosaltres també l’hauríem d’afegir.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Si us sembla, sense
desenvolupar amb detall aquesta qüestió, proposo que ens feu cinc cèntims dels
conceptes als quals esteu fent referència per tal que tota la Taula puguem seguir
aquest debat.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Abans però, i només
per a què es tingui en compte, dir que tant a la primera proposta de Diagnosi hi ha un
glossari, que es millorarà a partir de les intervencions de la Taula i s’incorporarà com a
Annex al Pacte.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Resumidament es
pot dir que la I fa referència a les persones Intersexuals, que neixen amb òrgans
genitals dels dos sexes i que, en néixer, els metges demanen als pares que triïn quin
dels òrgans prefereixen extirpar. Motiu pel qual la seva reclamació és poder quedar-se
tal i com neixen i triar quan siguin adults què volen fer, si quedar-se amb els òrgans
dels dos sexes, o triar-ne uns o altres. La Q fa referència al terme anglès Queer, que si
es tradueix vol dir literalment “raret”, i que el moviment que pren aquest terme
s’apodera de l’insult per anomenar-se amb orgull i per lluitar contra el sistema de
gèneres establert i excloent que estableix el binomi home – dona. I, per tant, el
moviment Queer en sí inclou en les seves reivindicacions als col·lectius de gais,
lesbianes, bisexuals i, també, a les persones intersexuals i transgèneres. Doncs es
defineixen com a persones Transgèneres aquelles que no accepten ni el femení ni el
masculí, entenent-les com a categories de gènere excloents i restringides en les que
es neguen a classificar-se. Pel que fa a les persones Transsexuals, són les que
reclamen el gènere contrari al qual van ser adscrits en néixer, sense qüestionar les
categories binaries (home – dona). Per tant, no entrarien en el moviment de
reivindicació Queer.
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Pero el tema de la orientación
sexual...

3

Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Precisament el
moviment Queer qüestiona també l’orientació sexual, i no només la identitat de gènere.
I ho fan amb el discurs de que “les coses no són com són, sinó que estan”, reclamant
la llibertat sexual de les persones, que s’enamoren de persones i no de les categories
que el sistema de gèneres construeix en cada societat.
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: Però un Transsexual que no es vol
operar...
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Llavors és una
persona Transgènere, ja que no és el mateix concepte que persona Transsexual, i
aquesta és part de la lluita.
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: És que és un tema complex... A
Amèrica es va incorporar la G com a sigla representant el col·lectiu gai i lesbià.
Després es va incorporar la L per diferenciar. Més tard el moviment feminista va
plantejar la visibilització de les dones lesbianes demanant que l’ordre de les sigles fos
LG. Després les persones transsexuals van voler afegir-se a les reivindicacions, però
aquests poden ser heteros i homosexuals. Així que la reivindicació va continuar la lluita
plantejant la no estigmatització del gènere, afegint l’orientació sexual a la lluita per la
identitat de gènere. Per tot això van augmentant les sigles, però són qüestions
diferents, sumades, que no tenen a veure.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Sí que tenen a
veure, doncs el resum s’anomena paradigma heteropatriarcal.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Bé, si us sembla
incorporem la I i la Q. I, de veritat, moltes gràcies per les explicacions.
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: Estic d’acord en què, en aquest
tema, fem el que faci la Generalitat en la Proposició de llei, però tenint en compte que,
en tot el procés, ha estat una qüestió molt complicada per posar d’acord a metges i
resta de professionals.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Clar, perquè, de fet,
els metges veuen encara com una malaltia la qüestió de la transsexualitat.
Mercedes García, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de
Consorci: No tots els metges.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Bueno, el tema
pendiente es despatologizar la transsexualitat y, por tanto, a nivel médico, se sigue
categorizando así. I per això les persones que volen fer una reassignació del seu sexe
han de passar per un test psicològic que, sense entrar en més detalls, lo mínim és que
és d’allò més sexista ja que, per ubicar-te en un o altre costat, et fan preguntes com la
de si t’agrada llegir revistes de cotxes.
Mercedes García, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de
Consorci: Bé, perquè, depèn de com, el fet de sentir-te a disgust amb la teva identitat
de gènere pot arribar a provocar-te una depressió i, per tant, es podria entendre que
es considerés malaltia la conseqüència de viure aquesta realitat en la societat que
tenim.
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Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Però són dues
coses diferents. Una cosa és que siguis catalogat com a malalt/a pel fet de tenir una
identitat de gènere diferent a la normativa i una altra de molt diferent és que et pugui
deprimir la reacció de la societat davant d’aquesta vivència.
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Es coneix el cas d’una
doctora d’un CAP de Barcelona, que ajuda les persones que han de passar pel test
psicològic, orientant-les amb les respostes que han de donar si es senten d’una
manera o una altra, per facilitar el tràmit del test.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Bé, repeteixo que moltes
gràcies per tantes explicacions i, si us sembla, avancem en l’ordre del dia.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Només afegeixo que, al
document de la primera proposta de diagnosi, hi podeu consultar un apartat
introductori on s’explica, entre d’altres, el concepte Queer, també una explicació del
procés de construcció del sistema de gèneres binari home – dona de la nostra societat
com, a més a més, un resum d’un llibre sobre la realitat transsexual, que pot ajudar pel
que fa a les definicions.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Aprofito també, ja que hem
presentat les noves cares d’aquesta Taula que en la primera sessió no vau poder
venir, doncs avui comptem també amb la presència del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Serveis les Persones, Cohesió i Benestar Social, el Sr. Manel Pérez.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: I també amb la
regidora de CiU, la Sra. Eva Salvador. A tots dos, moltes gràcies per venir. Igualment
I’entitat ARRAN, que heu pogut venir avui també per primer cop també, com et dius, si
us plau?
Eugeni, membre d’ARRAN: Em dic Eugeni, i aprofito per excusar les meves
companyes, que pensaven venir però no han pogut i, també, excuso al company Roc,
de la CUP...
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: El Roc ve a aquesta
Taula en nom del Col·lectiu La Gallineta, gràcies per comunicar-nos que no pot venir
avui. I també, com a directora de l’Àrea de Serveis les Persones, Cohesió i Benestar
Social, avui tenim a la Taula a la Sra. Isabel Ruz. Gràcies també per venir. Ara sí,
passarem al tercer punt de l’ordre del dia per explicar el llistat de recursos que us hem
proposat, per començar, tenint en compte que no és un document tancat. (s’expliquen
els recursos LGBTI localitzats a Terrassa que inclou el full d’excel i el document word
enviats prèviament).
Mercedes García, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de
Consorci: Només comentar que del llistat de recursos del document la majoria parlen
d’atenció a persones homosexuals, però no d’atenció a persones intersexuals ni
transsexuals, ni... És a dir, que en general es tracta l’orientació sexual però no la
identitat de gènere. Ja que en els recursos que tracten el tema del gènere, la
transsexualitat generalment no s’esmenta.
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: Afegir que el
concepte Queer neix molt de l’acadèmia i la militància directament implicada i que, per
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tant, és un concepte i una idea especialitzada, que no resulta fàcil de llegir, és a dir,
gens generalitzada.
Dolors Heras, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de Mútua: En
les atencions als centres de batxillerat des del Programa (liderat per infermeres) ens
hem trobat amb el cas d’un jove transsexual, i l’hem pogut treballar amb el centre que,
en aquest cas, ha tingut la disponibilitat d’atendre aquesta qüestió.
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Quin centre ha estat?
Dolors Heras, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de Mútua:
L’IES Torre del Palau.
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: El que passa és que en aquests
casos el centre potser tracta el tema al voltant del cas en concret, potser amb la família
i la classe, però no interioritza la feina en el conjunt de l’escola i, un cop el jove en
concret marxa, ja no es fa res més.
Dolors Heras, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de Mútua: Bé,
segurament es pot fer molt més i millor però, està clar que hi ha qui sí actua en
aquests casos.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Recordar-vos, només,
que els recursos formatius ja es va dir de no centrar-los, només, en l’àmbit escolar,
sinó que la idea és la de poder arribar també a famílies i entitats des de diversos
àmbits.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Una pregunta, els homes
també van al Servei d’Atenció a la Diversitat Sexual de la Regidoria de Polítiques de
Gènere?
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Sí, es dóna atenció a dones,
homes, persones transsexuals, pares i mares, famílies, professionals,etc.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Que poden ser atesos sí,
però que ho coneguin?
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Fa uns anys el servei es deia
Servei d’atenció a la diversitat sexual de les dones lesbianes i, en canvi, ara ja només
es diu Servei d’atenció a la diversitat sexual, doncs atenem a tothom. El problema és
que el servei està ubicat a la Casa Galèria, espai físic que la ciutadania té associat
com a servei només d’atenció a les dones.
Mercedes García, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de
Consorci: I atén a joves majors de 16 anys?
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: No, l’atenció és per a majors
d’edat o per a persones menors amb permís de la família.
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Dolors Heras, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de Mútua:
Caldria poder arribar a atendre, doncs, als majors de 16 anys, ja que nosaltres no
podem derivar-los enlloc, entenc, si només s’ofereix el servei amb confidencialitat a
persones majors d’edat.
Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere: El Servei d’Atenció a la
Diversitat Sexual està dins la Regidoria, que atén a dones majors d’edat
empadronades a Terrassa, perquè les menors s’han d’atendre en altres serveis. I, per
tant, tret de casos d’urgència en què hem atès a menors d’edat, per violència
bàsicament, aquesta és la situació.
Mercedes García, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de
Consorci: Doncs, llavors, tenim a Terrassa un buit molt important em aquests temes i
en aquesta franja d’edat entre els 14 i els 18 anys que, pel que fa a la sexualitat i a la
identitat són edats fonamentals.
Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere: Sí, també en temes de
violència.
Dolors Heras, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de Mútua: Per
tant, sense cobertura, sembla clar que quan intervenim, si ho fem..., estem fent ja tard.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Doncs sembla clar que
aquest ha de ser apuntat com un tema pendent a resoldre a la ciutat en l’àmbit que
ens ocupa.
Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere: Sí, de fet ja s’està mirant i
plantejant des de diferents serveis.
Raquel García, cap del Servei de Joventut i Lleure Infantil: Des de casa Baumann
i des dels IES també, s’informa al jovent dels serveis i s’ofereix atenció i, de vegades,
es deriva a altres serveis, fins i tot de Barcelona, quan aquí no hi ha el recurs.
Mercedes García, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de
Consorci: Però tractant-se de menors, està clar que tenim un buit important a nivell de
ciutat.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Molt bé, doncs llavors està
clar que el tenim com a tema pendent.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: De fet, l’afegirem a la
diagnosi, ja que no havia sortit prèviament.
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: I encara queda pendent, també,
una llei estatal de parelles homosexuals. Doncs a Catalunya les parelles de fet tenen
uns drets que a la resta de l’Estat encara no tenim.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Alguna intervenció,
aportació més? Els d’ARRAN, voleu explicar què feu?
Eugeni, membre d’ARRAN: Bé, el cas és que jo fa poc que estic a l’entitat, que les
meves companyes que porten més aquest tema no han pogut venir per explicar millor
el què, però dir que fem formació, seminaris diversos, etc.
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Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: Penso que també faltaria afegir al
llistat de recursos als Mossos de Terrassa que, amb la Fiscalia contra els delictes d’odi
i discriminació, han editat un díptic específic. De fet, són els únics que recullen
l’especificitat dels delictes per discriminació concreta per motiu d’homofòbia. I quan
van a fer formació a les escoles, sempre expliquen aquest tema.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Bé, moltes gràcies per
les aportacions. També us hem preparat per avui, després d’anomenar els recursos
amb els que comptem a Terrassa, una breu presentació dels àmbits que la Proposició
de llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals
(LGBTI) i per a eradicar l’homofòbia i la transfòbia, recull en el seu Dictamen presentat
al Parlament el passat dia 15 de juliol, quan són àmbits dels que hem parlat aquí. (Es
fa un breu resum del que estableix la Proposició de llei en relació als àmbits: educació,
la cultura, el lleure i l’esport, salut, serveis socials, ocupació, mitjans de comunicació i
persones transsexuals)
Fet el petit repàs d’aquests àmbits, comentar-vos que pel que fa a la transsexualitat,
sembla que no s’ha aprofundit gaire en la qüestió, però no en sé el per què. Gemma,
tu que hi has participat, saps res més?
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: El que puc dir-vos és que CiU no
ha volgut parlar a la llei de la transsexualitat perquè hi està junt amb Unió, i Unió no ho
vol. A part d’això, però, dir-vos que és una llei molt innovadora.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Bé, de recursos veieu
que n’hi ha molts, però també hi ha mancances. I està clar que el tema educatiu haurà
de ser un dels aspectes claus del Pacte a treballar, potser, des d’una comissió
específica. Hem pres nota i, si voleu fer valoracions més generals, sapigueu que no
tanquem el document i que podeu fer aportacions i altres propostes en endavant,
donat que per definició haurà de ser aquest un document obert, viu, actualitzable i
revisable.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: La idea és que en aquesta
Taula nosaltres, l’Administració, des del Servei de Ciutadania que impulsa aquest
Pacte, us podem aportar la documentació treballada i retornar la informació que ens
feu arribar i, per tant, cal que ens envieu els vostres punts de vista, les vostres
propostes i aportacions per acabar fent un pacte de ciutat.
Mercedes García, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de
Consorci: Doncs la pròpia formació entenc que cal plantejar-la com un eix important,
ja que per a poder oferir recursos vàlids, hem d’estar ben preparats. Si no, les
intervencions només les pot fer ACORD i, entenc, que el que estaria bé és que el
conjunt de professionals que ens podem trobar treballant en l’atenció a aquestes
realitats tinguem recursos per fer millor la nostra feina. Ja que, a més a més, des del
conjunt d’equips professionals formats, podem atendre a moltes més persones.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Doncs aquesta és una
aportació, en forma de proposta d’actuació formativa. Moltes gràcies! Tingueu present
que en podeu fer altres propostes, si no aquí, sí via e-mail. Si us sembla, ara podríem
passar a presentar l’aportació que hem rebut d’ACORD, aportació relacionada amb
aspectes que l’entitat creu que ha d’incloure el futur Pacte, i que agraïm haver rebut.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Sí, jo repeteixo la idea,
i és que si qualsevol membre de la Taula teniu aportacions per afegir com a punts i
principis generals del Pacte, ens les podeu enviar fins a finals d’aquest mes de juliol.
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Com que ACORD ja ens l’ha fet arribar, l’hem portat per a què elles avui us ho puguin
explicar personalment.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Voleu llegir-ho vosaltres, si
us plau?
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Des d’ACORD creiem que els
principis bàsics del Pacte són els que teniu en el document que s’ha repartit. (Lectura)
Pel que fa a les persones Trans, afegir que la vivència dels dos anys amb medicació a
l’espera de poder procedir al trànsit, és molt dur...
Raul del Valle, tècnic de projectes de promoció d’Actuavallès: I és que, en realitat,
es tracta d’un programa d’esterilització encoberta, quan resulta que hi ha persones que
no volen perdre la fertilitat, tot i qüestionar la seva identitat.
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Bé, doncs en els casos que
no són així, per poder escurçar aquests dos anys prescriptius, dir-vos que si reben
cartes amb el nom canviat ja de gènere, el nom que aquestes persones es volen
posar, aquest fet suma punts quan no s’arriba als 2 anys reglamentaris. Doncs al jutjat
es pot demostrar, així, que és una persona que ho té clar, que ja es fa dir amb el nom
futur, encara que els documents no els tingui canviats.
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: Per tant, és una bona proposta
que la biblioteca, el club esportiu, el gimnàs..., on sigui, es pugui fer el gest de fer el
carnet de la persona amb el nom que la persona vol, i no amb el nom del DNI que
durant aquests dos anys no pot canviar-se sense passar pel test i tota la medicació.
Doncs és una manera de forçar i d’evitar el procés discriminatori del trànsit, ja que en
el cas d’un noi o una noia jove, encara que la transformació física és molt immediata
amb la medicació, es pot evitar molta discriminació. Penseu que no poden començar el
procés fins als 18 anys, que han d’esperar-se 2 anys de medicació, i que hi ha casos
que en tot aquest temps no surten al carrer, ni busquen feina, ni estudien, i que s’ho
passen molt malament.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Gràcies, tot això està molt
bé. Només dir-vos que el Pacte haurà d’incloure també un apartat on es digui el que la
llei estableixi que cal garantir, també. Per tant, estarà molt bé si feu aportacions que
reflecteixin el que la Taula vol, per fer aquest Pacte junts i de tots i totes.
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: Afegir que si al Pacte ha de sortir
alguna acció en l’àmbit de l’Educació, pensem que, igual que heu posat com a recurs
l’estudi de COGAM de l’homofòbia a les aules, a Terrassa podríem fer-lo també amb
les dades que tenim dels centres i l’alumnat al qual hem arribat ja amb les accions
formatives nostres.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: I quan al document
llegit feu referència al fet de treballar transversalment amb entitats, serveis i
institucions, a quines institucions us referiu?
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona:
sindicats...

A altres administracions,
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Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: I quan parleu d’intercanvis
amb altres països o ciutats europees o americanes, podem dir intercanvis
internacionals, per simplificar?
Ángeles Ruíz, presidenta d’ACORD i responsable del Servei d’atenció a la
diversitat sexual del Servei de Polítiques de Gènere: Sí, es que no sé si a Àfrica
s’ha fet res...
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: El que és segur és que la
Comissió del Parlament Europeu és un agent important, que està fent acords amb
altres països.
Dolors Heras, infermera coordinadora Programa “Salut i Escola” de Mútua: Per a
tenir-ho en compte, també, dir que el Servei de Salut Comunitària fa una enquesta als
adolescents, crec que 3r d’ESO, amb preguntes sobre drogues, salut mental i altres
temes. I no sé si es podria parlar-hi per incorporar alguna qüestió que tingui a veure
amb identitat de gènere i orientació sexual. Doncs podria ser un recurs per analitzar la
situació a nivell de Terrassa, si és que ja es pregunta sobre el tema, o si es proposa i
s’accepta la seva incorporació. Com que és una enquesta anònima, podria servir per
saber número de persones dels diversos col·lectius, situació i problemàtiques a l’àmbit
escolar, al sanitari, familiar...
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Moltes gràcies, ho mirarem!
Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere: Comentar-vos també que
des de Polítiques de Gènere estem treballant amb ACORD i la Fundació Estapé, que
treballa amb la malaltia del càncer, a petició de la Fundació, per respondre al supòsit
de si les dones lesbianes tenen més risc de patir càncer degut al fet que van menys a
les revisions ginecològiques. És un projecte a nivell estatal, molt innovador, que agafa
una mostra espanyola de dones de Terrassa i d’altres ciutats, que podrà donar una
informació interessant a compartir. Per tant, si coneixeu dones lesbianes de Terrassa,
ens agradaria que poguessin participar.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Perfecte, moltes
gràcies Natàlia, si ens passes la demanda de persones que necessiteu, podem
reenviar la informació.
Antonio Ordoño, diputat 4t del Col·legi d’advocats de Terrassa: Des del Col·legi
d’advocats, penso que se’ns escapa una mica el que nosaltres podem fer en aquest
tema en general del col·lectiu ja que, si bé tenim advocats específics i assistència
jurídica gratuïta per atendre situacions de violència domèstica, pel tema de l’
homofòbia i transfòbia no és el cas. És a dir, que ens agradaria tenir un advocat que
pogués treballar en aquests temes, però no el tenim, i, per tant, no sé bé què podem
aportar.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Si rebéssiu una formació del
Fiscal Miguel Ángel Aguilar del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació, per exemple,
que donés eines als professionals del Col·legi, això ja seria una participació clara.
Antonio Ordoño, diputat 4t del Col·legi d’advocats de Terrassa: Doncs en aquest
sentit, cap problema, encantats de rebre formació doncs, donat que oferim justícia
gratuïta, arribem a un nombre nombrós i divers de població que en rebrà els beneficis.
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Joan Antoni Quesada, intendent Policia Local: Doncs a nosaltres també ens
agradaria poder rebre la formació del Fiscal.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Podem començar a buscar
les maneres de proposar aquesta formació primer amb aquests dos col·lectius i, més
endavant, valorar si és una formació que podria interessar al conjunt de la Taula.
Elena Dinarés, tècnica de Promoció i Innovació Educativa del Servei d'Educació:
Estaria bé saber el nombre d’escoles i l’impacte dels recursos que oferim ja en aquests
àmbits actualment als centres escolars, ja que ens permetria valorar si el que oferim
arriba, o si cal buscar la manera d’augmentar-ne l’interès. La Comissió de Formació de
la zona de Terrassa podria ser un altre espai on oferir una formació sobre aquests
temes, mirant la manera de que pogués formar part d’hores de docència per als
professionals, amb certificació com a mitjà de promoció. I per tant, en podríem parlar
també.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Gràcies Elena per la
idea, doncs en ser una Comissió existent on ja es fa formació, serà més ben acollida si
és des de la Comissió que es proposa i, per tant, sí, en parlem, perfecte!
Elena Dinarés, tècnica de Promoció i Innovació Educativa del Servei d'Educació:
De fet, al Servei d’Educació no ens arriben casos concrets de situacions relacionades
amb aquest fet, si bé entenem que l’escola és un microcosmos que reflecteix la
societat en la que vivim. Per tant, cal mirar com fer una atenció més puntual allà on es
donin casos però, alhora, cal generar la necessitat d’atendre aquesta realitat d’una
manera global.
Jordi Alfonso, responsable programes del Servei de Promoció de la Gent Gran:
Amb la gent gran aquests temes són una mica tabús, pel segment d’edat que són
però, més encara, pel perfil dels usuaris dels casals de la gent gran de la ciutat. Quan
es plantegen temes que poden ser incòmodes, com també ens ha passat amb el tema
de la mort, en general es tanquen en banda. Només si són persones que tenen a prop
algun familiar poden tenir una altra actitud. Per tant, potser es pot plantejar el debat en
alguna situació però, en general, pot resultar poc exitós.
Lluïsa Melgares, regidora de Ciutadania i Drets Civils: Feu alguna mena
d’enquesta al col·lectiu, per exemple?
Jordi Alfonso, responsable programes del Servei de Promoció de la Gent Gran:
Només de les activitats que s’ofereixen, i es fa a partir del Consell de la Gent Gran.
Per tant, sí tenim algunes dades dels interessos que tenen, però aquest tema no ha
aparegut mai, i plantejar-lo, crec, que no resultaria fàcil, encara que no es pot
generalitzar.
Gemma Sánchez, secretaria de Dona més Dona: Potser tens raó, però en xerrades
que hem fet en altres pobles, en general són persones molt obertes, a part del fet que
hi ha casos de persones grans homosexuals que volen sortir de l’armari o que
pateixen discriminació als casals o a les residències i que, en ocasions, estan vivint
dobles vides.
Gemma García, cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils: Bé, moltes gràcies per
totes les aportacions, i recordeu que fins a finals de juliol podeu enviar-nos propostes
de cara al Pacte, ja que la primera setmana d’agost tenim la idea de començar a
treballar en la proposta. Bon estiu i fins la propera.
ACTA APROVADA EL 23 DE SETEMBRE DE 2014
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