
Presentació del diagnòstic  
i del procés participatiu

Jornada Barcelona

3 d’octubre de 2009, 10 hores
Museu Picasso. 
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Cal inscripció prèvia enviant les dades a: dretscivils@bcn.cat 
especificant:

Assumpte: Inscripció Jornada Diagnòstic Pla LGBT. 3 d’octubre
Nom i cognoms. 
Entitat.
Telèfon de contacte.
E-mail contacte.
El dia de la jornada em quedaré a dinar: Si / No

Com arribar:



PROGRAMA

10 h 
Recepció

10.30 h 
Presentació de la jornada
Joaquim Mestre
Regidor de Drets Civils

Jordi Valls
Director del Pla LGTB 

11 h 
Inventari sobre les polítiques públiques 
de l’Ajuntament de Barcelona adreçades 
a la comunitat LGTB 
Xavier Tort
Espai Públic

La interseccionalitat en les polítiques públiques
Joan Subirats
Catedràtic de Ciència Política de la UAB i director de l’Institut
 de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

12.30 h 
Pausa-cafè

13 h 
La percepció de lesbianes, gais i trans per part 
de la població general
Gerard Coll-Planas
Equip de recerca de l’IGOP

L’imaginari social sobre lesbianes, gais i trans
Dolores Juliano 
Professora emèrita d’Antropologia de la UB

14.30 h 
Dinar

16 h 
Aportacions de les associacions LGTB 
Xavier Fina 
ICC. Consultors culturals

Una visió sectorial
Rodrigo Araneda 
Associació ACATHI

17.30 h 
Pausa-cafè

18 h 
Diagnòstic de la realitat de la població LGTB 
de Barcelona  
Gerard Coll-Planas i Miquel Missé
Equip de recerca de l’IGOP

Intervenció de persones que han participat en l’estudi

19.30 h 
Presentació de la campanya participativa:
“Barcelona ens escolta!”

Ara fa un any es va iniciar el procés de diagnòstic que 
serà la base sobre la qual construir el Pla Municipal per al 
Col·lectiu Lesbià, Gai, Bisexual i Transsexual. La diagnosi, que 
presentarem en aquesta jornada, ha tingut com a objectiu 
establir una fotografia sobre la realitat de partida del col·lectiu. 
A l’hora de fer aquesta fotografia hem volgut tenir en compte el 
màxim de punts de vista per poder copsar així l’heterogeneïtat 
del col·lectiu i detectar les necessitats que cal abordar en el 
futur Pla. 

La diagnosi s’ha estructurat en cinc parts: què està fent 
actualment l’Ajuntament de Barcelona, què n’opina la població 
general, quines són les aportacions de les associacions 
LGTB, quines problemàtiques es troba el col·lectiu i quines 
experiències d’altres ajuntaments europeus ens poden servir 
com a referents, aquesta darrera part ja va ser presentada en 
públic el juny. En aquesta jornada tindrem l’ocasió de presentar 
els resultats de les altres parts, i comptarem amb intervencions 
de persones convidades que ens ajudaran a anar més enllà en la 
reflexió i el debat.

Al mateix temps les jornades seran el tret de sortida del 
procés participatiu que desembocarà el mes de juny vinent 
en l’elaboració del Pla Municipal. En la darrera sessió de la 
jornada explicarem el disseny del procés que té com a objectiu 
continuar sumant mirades, reflexions i inquietuds que 
nodreixin la nostra actuació vers el col·lectiu LGTB. 

Joaquim Mestre i Garrido
Regidor de Drets Civils


