
Barcelona

13 de març de 2010
Centre cívic Convent de Sant Agustí
C/Comerç, 36

Cal inscripció prèvia enviant les dades a: dretscivils@bcn.cat 
especificant:

Assumpte: Inscripció Jornada Participació LGTB- 13 març
Nom i cognoms.
Grups de debat als quals es vol participar: (GD1 o GD2, i GD3 o GD4)
Telèfon de contacte.
Correu electrònic de contacte.
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Fòrum obert de participació  
per l’elaboració del Pla Municipal 
LGTB i presentació del projecte 
europeu de polítiques locals  
contra l’homofòbia 

Jornades



PROGRAMA

16.30 h 
Rebuda

17 h 
Presentació del projecte europeu

17.30  h
Grups de debat:
GD 1: Menors, família i sistema educatiu 
GD 2: Salut i benestar + Gent Gran LGBT

18.30 h
Pausa 

19 h
Grups de debat:
GD 3: Immigració, minories i cooperació + Participació, 
esport, cultura i promoció econòmica
GD 4: Homo/transfòbia i discriminació laboral + Persones trans

20 h 
Final de la jornada

En base al diagnòstic de les realitats del col·lectiu LGTB, s’està 
portant a terme el procés participatiu per l’elaboració del Pla 
Municipal pel col·lectiu LGBT de l’Ajuntament de Barcelona en 
el qual estem recollint les aportacions d’associacions, experts, 
personal de l’Administració i també de persones a títol individual. 
Per a més informació, podeu consultar 
http://barcelonaensenten.wordpress.com.

Des del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones 
Transsexuals contribuïm a aquest procés convocant una jornada el 
proper dissabte 13 de març a partir de les 16’30h al Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí (C/Comerç, 36)

En aquestes jornades es portarà a terme un fòrum obert en el 
que tothom pot assistir per a conèixer i debatre les propostes 
concretes que estan damunt la taula i que nodriran el futur Pla. 

A més, es presentarà el projecte europeu “Contra l’homofòbia. 
Eines per a les administracions locals europees”, liderat per 
l’Ajuntament de Barcelona amb la participació de les ciutats de 
Torino, Colònia, Budapest i Londres.

Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones 
Transsexuals de l’Ajuntament de Barcelona


