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1. Presentació 

 

Des del programa de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Manresa es  

gestionen les polítiques públiques dirigides a les persones LGTBI del municipi, 

vetllant per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals 

i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquest programa s’ubica 

dins de la Regidoria de Feminismes i LGTBI a nivell polític i dins de l’Àrea 

d’Acció i Cohesió social a nivell técnic, de la qual deriva el Programa de 

Feminismes i LGTBI i els dos serveis de referència, el Servei d’Informació i 

Atenció a les Dones Montserrat Roig (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral 

LGTBI de Manresa (SAI).  

 

 

 

 

L’acció d’aquestes polítiques se centra en el compromís que va adoptar la 

corporació amb el Pla aprovat el passat mes de juliol de 2018, amb vigència 

fins al 2021. 

 

- Pla Comarcal per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, 

trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2018-2020. 
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Una part important del programa de Feminismes i LGTBI es va materialitzar el 

mes de novembre del 2018, amb l’obertura del Servei d’Atenció Integral LGTBI 

de Manresa (SAI), a través del qual s’ofereix l’atenció directa a la ciutadania. 

Des d’aquest servei s’ofareix:  

 

 Atenció, informació i assessorament de proximitat i personalitzat, 

directament relacionat amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere.  

 Assessorament i acompanyament per a persones LGTBI i familiars, pels 

recursos especialitzats del territori segons les necessitats especifiques.  

 Suport i acompanyament per a presentar incidències i denúncies 

directament relacionades amb una situació de discriminació per motius 

d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere.  

 Gestió i tramitació del canvi de nom, pel nom sentit en les targetes 

sanitàries.  

 Informació i divulgació de recursos LGTBI per a entitats, col·lectius i 

persones interessades.  

 

El servei compta també amb:  

 Recull de documentació i apartat propi dins del web de l’Ajuntament de 

Manresa.  

 Recull actualitzat de la legislació vigent i els protocols que la 

complementen.  

 Recull de referències bibliogràfiques destinades a diferents grups 

d’edat. 

 Recull d’activitats, espectacles, exposicions, etc. que treballin i parlin al 

voltant de la diversitat afectiva, sexual i de gènere.   

 Adquisició de guies per a mares i pares LGTBI editades per l’Associació 

de Families LGTBI (FLG), per a les persones i famílies que ho puguin 

necessitar.  

 Servei de documentació especialitzada (amb servei de préstec). Es pot 

consultar el catàleg a l’apartat LGTBI del web de l’Ajunatment de 

Manresa.   
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2. Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI de Manresa 

 

El SAI LGTBI de Manresa (acord del SAI, annex 1) es va inaugurar el 20 de 

novembre del 2018, coincidint amb el Dia Internacional de la memòria Trans*.  

 

El Servei és d’actuació municipal i s’emmarca dins la Llei 11/2014 per a 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 

eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. En el seu article 9 s’especifica 

que el servei ha de ser “per atendre les persones que pateixin, hagin patit o 

estiguin en risc de patir discriminació o violencia per raó d’orientació sexual, 

identitat o expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, 

àgils, properes i coordinades a les necessitats d’aquestes persones”.  

 

Al llarg de l’any s’han portat a terme algunes presentacions del Servei d’Atenció 

Integral, explicació de les seves funcions, la llei 11/2014, el Pla Comarcal 

LGTBI i el deure d’intervenció en el cas del personal municipal. Les diverses 

presentacions i/o coordinacions portades ha terme han estat les següents:  

 

 30/09/2020. Reunió de Coordinació anual amb l’equip contra delictes d’odi i 

discriminació dels Mossos d’Esquadra. (2 membres dels Mossos, SAI 

Comarcal i SAI Manresa).  

 07/10/2020. Reunió de coordinació equip CSMA i CSMIJ de la Catalunya 

Central amb el SAI LGTBI de Manresa. Presentació del SAI i coordinació.  

 21/10/2020. Trobada virtual amb les/els professionals de la Catalunya Central 

de Salut Mental Infanto-Juvenil (SMIJ): Presentació de la Xarxa SAI/Pla 

Comarcal LGTBI i Serveis d’Atenció Integral LGTBI de Manresa i del Bages (32 

persones participants).  

 22/10/2020. Creació de la Taula intermunicipal LGTBI i presentació del Pla 

Comarcal LGTBI al personal tècnic participant (13 persones assistents). 

Aquesta Taula s’ha creat amb la finalitat de generar una millor coordinació 

entre el personal tècnic dels diferents departaments de l’Ajuntament de 

Manresa en relació amb les accions a desenvolupar en el marc del Pla 

Comarcal LGTBI (trobada anual).    

 18/11/2020. Trobada virtual amb les/els professionals de la Catalunya Central 

de Salut Mental Adults (SMA): Presentació de la Xarxa SAI/Pla Comarcal 



6 
 

LGTBI i Serveis d’Atenció Integral LGTBI de Manresa i del Bages (26 persones 

participants).  

 04/12/2020 Presentació del “Pla Comarcal per garantir els drets de les 

persones LGTBI, 2018-2021” a les i els representants polítics del consistori (16 

persones participants).  

 

2.1 Formacions especialitzades (rebudes) 

 

Durant el 2020, i per anar nodrint el servei i la seva atenció de millors eines i 

noves formes d’encarar i gestionar les possibles demandes i derivacions que 

poden anar sorgint, des del SAI s’ha participat en les següents formacions:  

 

 18/06/2020. Prevenció de contagis per COVID-19 a la feina. Organitzat per la 

Diputació de Barcelona. 1 hora. 

 Eines per a la prevenció de la LGTBIfòbia, organitzat per la Diputació de 

Barcelona. 8 hores. 

o 02/07/2020, de 10h a 14 h.  

o 10/07/2020, de 10h a 14 h.  

 Formació sobre diversitat sexual i de gènere i ocupació per a persones trans*. 

Organitzat pel SAI LGTBI de Manresa i el CIO Manresa. 9 hores 

o Sessió 1: 29/09, de 10 a 13 h.  

o Sessió 2: 08/10, de 10h a 13 h.  

o Sessió 3: 15/10, de 10 a 13 h. 

 02/11/2020. Microcurs: Com afrontar la discriminació LGTBI+. Organitzat per 

l’Àrea per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI, de la 

Direcció General d’Igualtat. 2 hores.  

 

2.2 Atencions del SAI 

 

Actualment el Servei compta amb una atenció d’acollida i assessorament 

realitzat per una técnica. Dins de les atencions que es porten a terme, distingim 

entre:  

 Informació i atenció: Qualsevol demanda d’informació sobre qüestions 

vinculades amb les persones, situació, teoria i recursos LGTBI, ja sigui per 

temes personals, professionals o formatius. 



7 
 

 Assessorament i acompanyament: Totes aquelles demandes que 

necessitin un acompanyament per part del servei, tant perquè es tracta 

d’una situació de vulnerabilitat que requereix suport tècnic, com situacions 

de trànsit en què les diferents parts no tenen la mateixa concepció i ritme i 

necessiten un acompanyament per tal de generar una situació més fluïda.  

 Gestió i tràmits: Qualsevol tràmit vinculat amb el canvi de nom pel nom 

sentit, en alguna de las targetes o carnets de la persona demandant. 

 Incidències: Totes aquelles situacions en què no hi ha un tractament 

igualitari per manca de coneixement. Aquestes incidències permetran 

apropar-nos als serveis en què s’hagin donat i treballarem conjuntament 

perquè no tornin a succeir.  

 Possibles discriminacions i/o denúncies: Recollir situacions on s’estan 

vulnerant els drets de les persones LGTBI i cal fer una acció contundent al 

respecte, sempre amb el consentiment de la persona afectada i sempre que 

entri dins de les competències del servei, que es derivaran a l’Àrea per a la 

igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI.  

 

2.3 Tipus d’atenció 

 

La tipologia de l’atenció i actuació del servei s’estructura en:  

 Atenció telefónica: atendre, informar i donar respostes a les trucades tant de 

persones LGTBI i familiars com de professionals del municipi i ciutadania, 

facilitant les hores de visites, si escau.  

 Atenció presencial: Aquesta atenció resulta de l’atenció directa i la registrem 

en una base de dades, en què es tenen en compte diferents variables, 

interessants per a la realització d’accions futures en l’àmbit d’igualtat.  

 Atenció per correu electrònic: atendre, informar i donar resposta a les 

consultes rebudes pel correu electrònic, tant de persones LGTBI i familiars, 

com de professionals i ciutadania del municipi en general. 

 

Al llarg del 2020 s’han portat a terme 102 atencions. Amb relació al canal 

d’entrada,  el 50% han estat de forma presencial, el 24% telèfonica i el 26% a 

través del correu electrònic i/o xarxes socials (compte del SAI a Instagram).  
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Gràfic 1: Via d’entrada 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SAI, 2020.  

 

2.4 Dades de les situacions ateses 

 

Des del SAI LGTBI de Manresa el 2020 s’han atès un total de 44 persones i 

s’han portat a terme un total de 102 atencions. D’aquestes, un 43,13% 

correspon a primeres visites, un 15,68% a retorns (persones que ja havien 

utilitzat el servei i que hi tornen per fer una demanda diferent a la que havien fet 

anteriorment) i un 41,17% correspon a atencions de seguiment (persones que 

segons la demanda que plantegen al servei necessiten un acompanyament 

que es pot prolongar en el temps).  

 

presencial 
51 

telefònica 
24 

per e-mail 
27 

Via d'entrada 
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 Gràfic 2: primeres visites,  retorns o seguiments 2020

 Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SAI, 2020. 

 

 

Gràfic 3: Tipologies d’atenció 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SAI, 2020.  

 
De les atencions fetes al llarg de l’any 2020, 44 han estat de caràcter 

informatiu, 12 han estat acompanyaments, 17 assessoraments, 22 

acompanyament i gestió, i 7 fan referencia a gestió d’incidències. En relació 

amb el total de persones ateses al SAI, un 77,52% de les atencions tenen 

1es visites; 44 

retorns; 16 

seguiments; 42 

Tipus de visita 

informació ; 44 

acompanyament i 
gestió; 22 

assessorament; 
17 

incidència; 7 

acompanyament  ; 
12 

tipus de consulta 
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relació amb persones majors d’edat i un 26,52% són casos relacionats amb 

persones de 0 a 18 anys. 

    

Gràfic 4: Persones ateses per franges d’edat 

 
 

D’altra banda, i en relació amb la diversitat sexual i/o de gènere de les 

persones usuàries del SAI i les demandes presentades, els percentatges se’ns 

plantegen de la manera següent, posant de manifest que un 71,4% (40 

persones) de les demandes i atencions portades a terme al servei estan 

relacionades amb el col·lectiu de persones trans*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 0 a 12; 4 

de 12 a 18; 22 

de 18 a 23; 18 

de 23 a 30; 17 

de 30 a 65 ; 41 

més de 65; 0 

Persones ateses per franja d'edat 
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Gràfic 5: Col·lectius implicats 

 

 
Pel que fa a les principals demandes rebudes i l’àmbit amb què es relacionen, 

cal dir que estan relacionades amb:   

 

 Tràmits en el Registre Civil, sobre el tràmit del canvi de nom i canvi de 

nom i sexe en documentació oficial i tràmit de canvi de nom a la Tarjeta 

Sanitària. 

 Acompanyament en el procés de transició tant a nivell mèdic com en 

relació amb l’entorn i la familia. Demanda d’acompanyament de caràcter 

psicològic. 

 Demandes de formació/tallers en relació amb la diversitat sexual i de 

gènere.  

 Vulnerabilitat social i discriminació en relació amb la diversitat sexual i 

de gènere.  

 

2.5 Xarxa SAI de Catalunya 

 

El SAI LGTBI de Manresa forma part de la Xarxa SAI, el conjunt de SAI locals i 

comarcals, que depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través 

de l’Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI de la 

Direcció General d’Igualtat.  

trans*; 70 

gais; 8 

lesbianes; 5 

bisexuals; 0 

families diverses; 6 

intersexual; 1 

altres; 11 

Col.lectiu implicat 
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Des de l’Àrea es promou la xarxa per tal de millorar la coordinació amb els ens locals i 

comarcals de Catalunya, i així poder cooperar i col·laborar respectant les 

competències de cada administració.  

L’objectiu d’aquesta xarxa passa per oferir cada dia respostes més àgils i adequades 

des dels SAI a la ciutadania vinculada, apropant els serveis a tot el territori català.  

La Xarxa es desplega amb un SAI Central, els SAI territorials Departamentals (6), els 

SAI comarcals i els SAI locals.  

El 2020, des de la Xarxa SAI de Catalunya, s’han programat algunes trobades virtuals, 

encaminades a generar sinergies entre les persones referents dels Serveis d’Atenció 

Integral del territori i a millorar les competències i demandes especifiques relacionades 

amb les atencions que s’assumeixen des dels SAI locals i comarcals. Aquestes han 

estat:  

 07/02/2020: Trobada i reunió informativa de la Xarxa SAI. 

 18/12/2020: Trobada virtual informativa de la Xarxa SAI i del proper contracte 

programa. 

 3. Pla Comarcal per a garantir els drets de les persones LGTBI 

2018-2021 
 

El Pla emmarca les polítiques públiques de Manresa i la comarca del Bages en 

matèria d’igualtat per raó d’orientació afectiva i sexual, i identitats i expressió de 

gènere en la temporalitat 2018-2021. 

Tot seguit i a mode de resum, presentem una breu descripció de les accions incloses 

en “Pla LGTBI” i l’acompliment dels objectius d’aquest per part de l’Ajuntament de 

Manresa.    

Línia estratègica 1: Combatre la LGTBIfòbia  

Objectiu específic: Implementar la llei 11/2014.  

Acció  Estat 

1.1 Creació d’un Servei municipal i comarcal que 

garanteixi informació, atenció integral i recursos al 

col.lectiu LGTBI (SAI).  

desenvolupada 

1.2 Creació d’un circuit d’acompanyament i 

denúncia a les víctimes de LGTBI-fòbia, tant 

menors com adults.  

desenvolupada 
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1.3 Difusió de la llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia 

a través dels webs, cartells, campanyes de difusió i 

visibilització, especialment sobre els drets i 

possibilitats de denúncia d’agressió 

desenvolupada 

Objectiu específic: Vetllar perquè infants i joves LGTBI puguin viure lliures de discriminació 

 

1.4 Realització de xerrades i accions de suport per 

acompanyar les famílies LGTBI  

desenvolupada 

1.5 Xerrades divulgatives a través de les AMPAs i 

AFAs per la presa de consciència  

desenvolupada 

Objectiu específic: Combatre la LGTBIfòbia a l’espai públic 

1.6 Realització de campanyes a l’espai públic per 

prevenir les actituds discriminatòries (generals, en 

festes populars) 

desenvolupada 

Objectiu específic: Garantir els drets de les persones LGTBI en l’àmbit laboral 

1.7 Donar a conèixer els recursos i serveis que té 

el Servei d’Inspecció de Treball de Catalunya 

En procés  

Objectiu específic: Prevenir i combatre la LGTBIfòbia en l’àmbit educatiu 

1.8 Incentivar la formació per al personal docent, i 

la resta de professionals que treballen en l’àmbit 

educatiu, sobre la diversitat afectiva, sexual i de 

gènere.  

desenvolupada 

1.9 Difusió i seguiment del compliment de les 

recomanacions d’atenció a infants i adolescents 

transgènere i intersexuals en els centres educatius 

des del consistori.  

En procés  

1.10 Realització de tallers i activitats creatives 

sobre diversitat sexual i de gènere i prevenció 

contra la LGTBI-fòbia. 

desenvolupada 

1.11 Proposar i facilitar l’establiment d’un/a tutor/a 

de referència als centres per casos de bullying 

homofòbic/transfòbic 

En procés 

1.12 Incorporació de les qüestions LGTBI al Servei 

d’Informació Juvenil i als Punt al Pati: tríptics, 

campanyes, accions.... 

desenvolupada 

1.13 Difusió del “protocol de prevenció, detecció i 

intervenció enfront l’assetjament escolar LGTBI” de 

la Generalitat 

desenvolupada 

1.14 Promoure l’impuls de projectes i activitats de 

sensibilització conjuntament amb el grau 

d’Educació Infantil de la Fundació Universitària del 

Bages 

 

1.15 Impulsar la creació de Plans LGTBI als 

centres universitaris de la comarca 
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1.16 Inclusió de referència a la diversitat sexual i 

de gènere en els recursos, campanyes i programes 

de foment d’hàbits saludables i de prevenció de 

conductes de risc 

desenvolupada 

1.17 Promoure formacions a professionals sanitaris 

amb contingut sobre salut sexual i reproductiva, 

salut trans*, intersexualitat i diversitat familiar 

En procés  

1.18 Difusió del Servei d’atenció a la salut trans* a 

la comarca 

 

1.19 Vetllar pel desplegament als municipis del 

protocol de Reproducció Humana Assistida en 

relació a parelles de dones 

En procés 

Objectiu específic: Combatre la LGTBI-fòbia en l’àmbit cultural  

1.20 Promoure la retirada de llibres a les 

biblioteques que promoguin la LGTBI-fòbia 

desenvolupada 

Objectiu específic: Promoció d’espais d’oci lliures de LGTBI-fòbia 

1.21 Realització d’accions per uns espais d’oci, 

festes majors i festes populars lliures de LGTB-

fòbia 

desenvolupada 

1.22 Elaboració i difusió de campanyes contra la 

LGTBI-fòbia en els equipaments esportius i 

competicions esportives locals i comarcals 

En procés 

Línia estratègica 2: Visibilitzar la diversitat afectivo-sexual i de gènere  

Objectiu específic: Oferir espais de trobada per les persones LGTBI, per fer xarxa i contribuir a 

l’apoderament 

2.1 Impuls a la creació d’un espai de trobada 

LGTBI en el marc del SAI 

desenvolupada 

Objectiu específic: Fer campanyes de sensibilització a la ciutadania per la igualtat de drets i 

llibertats de totes les persones 

2.2 Difusió de campanyes i entitats LGTBI en 

l’àmbit comunitari  

desenvolupada 

Objectiu específic: Recollir els casos de discriminació de la comarca 

2.3 Coordinació del SAI Central amb el servei 

municipal i/O comarcal  

desenvolupada 

Objectiu específic:  

Recollir dades:  

- Sobre la situació de persones migrades o refugiades LGTBI  

- Sobre les persones grans LGTBI 

2.4  

- Reunió amb referents d’immigració 

- Reunió amb responsable SSB 

- Reunió amb referents de gent gran 

- Consensuar fitxa de recull 

En procés  

Objectiu específic: Incentivar l’associacionisme LGTBI 
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2.5 Suport a les entitats LGTBI locals i iniciatives 

per la visibilització de la diversitat sexual i de 

gènere 

desenvolupada 

Objectiu específic: Incloure la perspectiva sobre diversitat afectiva-sexuali de gènere en les 

campanyes adreçades a famílies 

2.6 Incorporació de models familiars no 

heterosexuals en les campanyes i accions 

adreçades a families 

 

Objectiu específic: Garantir el reconeixement de les persones grans LGTBI 

2.7 Realització d’activitats sobre diversitat sexual i 

de gènere en casals, centres de dia, i residències 

de gent gran, des del Consell es vincularà en el Pla 

Comarcal de persones grans 

En procés 

Objectiu específic: Recollir dades sobre la situació de menors LGTBI en situacions de risc a 

l’espai familiar 

2.8 

- Reunió amb SSB 

- Reunió EAIA 

- Reunió SIFE i SIF 

- Reunió amb SST Educació i Centres Educatius 

- Consensuar fitxa de recull 

En procés 

Objectiu específic: Dur a terme actes de visibilitat i reconeixement a la diversitat afectiva-sexual i 

de gènere a l’espai públic 

2.9 Incorporació d’elements a l’espai públic que 

visibilitzin la diversitat sexual i de gènere i 

commemorin la seva història (exposicions, bancs, 

passos de vianants,....) 

desenvolupada 

Objectiu específic: Recollir dades estadístiques de denúncies i agressions a l’espai públic 

2.10 

- Reunió amb responsables de l’OAC dels Mossos 

d’Esquadra 

- Reunió amb policies i vigilants locals 

- Elaborar fitxa de recull 

- Estudiar la possibilitat de generar un espai 

anònim per a poder dir que has estat agredit en un 

atac i/o discriminat 

desenvolupada 

Objectiu específic: Impulsar la incorporació de la perspectiva LGTBI en l’àmbit laboral 

2.11 Oferir suport a les empreses per tal d’incloure 

la qüestió LGTBI als plans d’igualtat  

desenvolupada 

Objectiu específic: Recollir dades sobre la situació de les persones LGTBI (especialment trans*) 

en l’àmbit laboral 

2.12  

- Reunió amb Serveis municipals d’ocupació 

- Reunió amb Sindicats 

desenvolupada 
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- Elaborar fitxa de recull 

Objectiu específic: Incorporar la diversitat afectiva-sexual i de gènere com un valor en els centres 

educatius i en espais d’educació no formal 

2.13 Realització d’activitats creatives i xerrades per 

promoure la visibilització del col.lectiu LGTBI, tant 

amb alumnes com amb l’AMPA i el professorat  

desenvolupada 

2.14 Promoció de material pedagògic a través de 

la realització d’un llistat i del repartiment de 

material específic que inclogui la diversitat sexo-

afectiva i d’identitats de gènere 

desenvolupada 

2.15 Inclusió de la temàtica LGTBI al Consell 

d’Infants i el Consell d’Adolescents de Manresa i 

els Consells d’Infants dels municipis de la comarca 

i el projecte del Consell Comarcal 

 

2.16 Inclusió d’informació bàsica sobre el col.lectiu 

LGTBI en els materials d’acollida que es 

distribueixen a les persones nouvingudes i en el 

Mòdul C d’acollida 

desenvolupada 

2.17 Xerrades sobre diversitat sexual i de gènere a 

persones grans 

En procés  

Objectiu específic: Recollir dades sobre bullying homofòbic i transfòbic 

2.18  

- Reunió amb Serveis Territorials d’Ensenyament 

- Reunió amb equips directius de centres educatius 

- Elaborar fitxa de recull  

En procés 

Objectiu específic: Difusió de serveis i de la realitat del col.lectiu LGTBI en l’àmbit sanitari 

2.19 Realització de sessions sobre salut sexual 

des d’una perspectiva no heterosexista en les 

activitats realitzades al municipi 

desenvolupada 

2.20 Difusió del servei de Trànsit  i informació 

disponible per al seu ús 

desenvolupada 

2.21 Visibilització de famílies homosexuals en la 

cartellera dels Centres sanitaris 

 

Objectiu específic: Conèixer el protocol d’actuació en nadons intersexuals i el seu abast 

2.22 Reunió amb el responsable de l’àrea de 

neonats de l’Hospital General de Manresa i la 

Clínica 

 

Objectiu específic: Dotar a les biblioteques municipals de recursos sobre les realitats LGTBI 

2.23 Adquisició d’un fons específic sobre diversitat 

sexual i de gènere a les biblioteques i visibilització 

d’aquest.  

desenvolupada 

2.24 Promoure l’organització de sessions de clubs 

de lectura al voltant de llibres LGTBI 

desenvolupada 

2.25 Promoure el canvi de nom dels carnets de desenvolupada 



17 
 

biblioteques, de les persones trans*, amb el nom 

sentit 

Objectiu específic: Difondre referents LGTBI i/o representacions sobre la diversitat afectiva-

sexual i de gènere en l’oferta cultural de l’ens 

2.26 Organització d’exposicions sobre diversitat 

sexual i de gènere 

desenvolupada 

2.27 Organització de cicles de cinema i 

d’espectacles que promoguin la diversitat sexual i 

de gènere 

desenvolupada 

Objectiu específic: Incorporar la perspectiva de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en l’àmbit 

del lleure 

2.29 Difusió de colònies per a joves LGTBI desenvolupada 

Línia estratègica 3: Incorporació de la perspectiva LGTBI en les diferents àrees 

de l’ens 

Objectiu específic: Difusió de la Llei 11/2014 

3.1 Formació i sensibilització del personal (tècnic i 

polític) municipal i comarcal, sobre la diversitat, 

afectiva, sexual i de gènere i sobre el deure 

d’intervenció i també als equips de comunicació. 

desenvolupada 

Objectiu específic: Garantir que la documentació de l’ens reconegui la realitat de les persones 

LGTBI 

3.2 Revisió de formularis i comunicacions 

competència de l’Ajuntament per a tenir en compte 

la diversitat de models familiars i la pluralitat 

d’identitats de gènere 

En procés  

3.3 L’administració s’adreçarà a les persones 

trans* amb el seu nom sentit 

En procés  

3.4 Incorporació de l’opció no binària a la base de 

dades dels programes (enquestes o formularis) 

adreçats a la ciutadania, segons les directrius que 

s’acordin en l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la 

Generalitat 

En procés  

3.5 Incorporació de la diversitat sexual i de gènere 

en la comunicació corporativa i en els mitjans de 

comunicació 

desenvolupada 

3.6 Inclusió de la marca “Més divers, més Bages” 

i/o “Més diversa, més Manresa” en les campanyes 

i accions de polítiques LGTBI, en la web, en els 

documents oficials, la signatura en la 

documentació oficial.  

desenvolupada 

Objectiu específic: Capacitar la plantilla municipal i comarcal en matèria LGTBI 

3.7 Formació transversal sobre diversitat sexual i 

de gènere al personal que treballa temes de 

migració, interculturalitat, joventut, infància, gent 

desenvolupada 
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gran, urbanisme i planificació, atenció a les 

persones, ocupació, serveis socials, salut, etc. Des 

d’una perspectiva interseccional.  

3.8 Formació al personal que treballa en 

equipaments esportius municipals sobre 

LGTBIfòbia /àrbitres, entrenadors/es, personal 

tècnic municipals) 

En procés 

3.9 Formació específica a monitors/es per 

combatre la LGTBIfòbia i promoure el respecte per 

la diversitat en l’oferta lúdica infantil i juvenil 

desenvolupada 

Objectiu específic: Millorar l’actuació de la policia local davant les agressions LGTBI-fòbiques 

3.10 Formació i sensibilització a la policia local en 

relació a la diversitat afectiva sexual i de gènere 

 

Objectiu específic: Incorporar la perspectiva de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en les 

polítiques transversals  

3.11 Incorporació de la diversitat sexual i de 

gènere als plans i programes del Consell Comarcal 

del Bages, l’Ajuntament de Manresa i els 

ajuntaments de la comarca: educació, acció social, 

salut, ocupació, joventut, esports, lleure, polítiques 

territorials, etc.   

En procés 

3.12 Inclusió de la temàtica LGTBI en els òrgans 

de participació ciutadana  

 

3.13 Inclusió al web del procediment d’inscripció al 

registre civil d’un nadó per a parelles lesbianes 

desenvolupada 

Objectiu específic: Coordinar l’actuació transversal  

3.14 Vetllar per la posada en marxa del Pla i per 

consensuar les accions a desenvolupar cada any, 

així com el pressupost i l’avaluació, aprofitant 

espais interdepartamentals i de participació 

desenvolupada 

3.15 Incentivar l’adhesió al Pla LGTBI i el seu 

desplegament als municipis de la comarca 

(Acció a desenvolupar pel Consell Comarcal del 

Bages) 

3.16 Incentivar la identificació de regidories 

d’Igualtat i LGTBI 

(Acció a desenvolupar pel Consell Comarcal del 

Bages) 

3.17 Fer suport als municipis per implementar 

polítiques LGTBI, organitzar activitats, fer 

campanyes de difusió, etc. 

(Acció a desenvolupar pel Consell Comarcal del 

Bages) 

3.18 Consolidar l’espai de la Taula Comarcal 

LGTBI, i la Taula interna LGTBI de l’Ajuntament de 

Manresa concretant les seves funcions i els seus 

membres 

desenvolupada 

3.19 Commemoració de les diades LGTBI a través 

d’actes, hissades de bandera, declaracions 

institucionals, activitats públiques, etc.  

desenvolupada 
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Objectiu específic: Modificació dels reglaments i convocatòries per incloure la prohibició 

d’accions LGTBI-fòbiques 

3.20 Revisar que en els reglaments municipals 

d’usos dels espais públics i equipaments 

municipals es prohibeixi l’ús per activitats que 

promoguin LGTBI-fòbia. Així mateix en les 

convocatòries de subvencions, excloure com 

activitats subvencionables les activitats que 

promoguin la LGTBIfòbia.  

En procés 

Objectiu específic: Vetllar perquè el personal de l’ens tingui garantits els seus drets en relació a la 

diversitat sexual i de gènere  

3.21 Inclusió de mesures contra l’assetjament per 

raó d’orientació sexual i per identitat de gènere en 

els protocols municipals i del Consell 

Difusió d’aquestes mesures 

desenvolupada 

Objectiu específic: Garantir el dret de qualsevol persona a no ser discriminat/ada en els vestuaris 

i lavabos 

3.22 Recomanacions d’habilitació d’espais 

alternatius en tots els equipaments esportius 

municipals que segreguin per sexe als vestidors 

En procés  

 

3.1 Campanyes 

 

Les campanyes són el conjunt d’activitats, accions i actes emmarcats al voltant d’una 

temàtica concreta i/o diada commemorativa, a través de les quals i de forma 

transversal es visibilitza i es porta a terme una tasca de prevenció i sensibilització al 

voltant de la temàtica en qüestió.  

 

3.1.1 17 de maig: Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia 

 

Enguany la campanya programada al voltant del Dia Internacional contra la LGTBI-

fòbia, a causa de la situació i les mesures derivades de la Covid-19, va tenir un format 

virtual. En aquesta ocasió, per la situació i tenint en compte que vam haver d’anul·lar 

la majoria d’actes/accions programades, les activitats centrals al voltant de la diada 

van prendre un format virtual i van sorgir del treball transversal entre la regidoria de 

Feminismes i LGTBI i la Regidoria de Joventut, principalment: 
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 Del 13/05/2020 al 19/05/2020, publicació a través de les xarxes d’un post 

sobre recomanacions al voltant de llibres, pel·lícules, sèries i contes que 

incorporen la diversitat afectiva, sexual i de gènere:  

 

• Sebastià Portell. Amors sense casa. Poesia LGBTQ catalana. 

 

• Fiona Joy Green. Buscando el final del arcoíris. Una exploració de les 

practiques de criança des de la fluïdesa del gènere. 

 

• Alison Bechdel. Lo indispensable de UNAS BOLLOS DE CUIDADO. 

 

• Alba Barbé i Sara Carro. Cua de sirena. Un conte infantil que trenca 

amb el binarisme de gènere. 

 

 

 

• Laurie Nunn. Sex education. Sèrie de Netflix sobre educació sexual 

inclusiva. 

 

• Pablo García Pérez de Lara i Marc Serena. Tchindas. Documental sobre 

una dona trans de Cap Verd. 

• Lucía Puenzo. XXY. Pel·lícula sobre la intersexualitat. 

 

 19/05/2020. Amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i en relació 

amb la situació actual conseqüència de la Covid-19. Xerrada autocura i cura 

d’allò col·lectiu de les persones LGTBIQ en confinament, a càrrec de 

Violeta García Guío, psicóloga especialitzada en LGTBI+, i Ara Ribas Comas,  

antropòleg, educador especialitzat en gènere i format en teràpia Gestalt. A 

través de la Plataforma Virtual Zoom. (12 persones participants) 
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3.1.2  28 de juny: Dia internacional de “l’Orgull” 

 

Per tal de portar a terme la commemoració de la diada del 28 de juny, dia de l’Orgull 

LGTBI+, aquest any, des del SAI de Manresa, amb coordinació amb Joventut 

municipal, es va portar a terme la pintada d’un mural participatiu i commemoratiu de la 

diversitat i el respecte.  

La pintada del mural estava emmarcada dins del projecte impulsat des de Joventut del 

Consell Comarcal del Bages, Projecte +Art, que enguany va escollir la temática de la 

diversitat sexual i de gènere. Com que es tractava d’un projecte comarcal, es van 

pintar simultàniament 6 murals de temática LGTBI en 6 municipis de la comarca del 

Bages.   

El mural portat a terme a la ciutat de Manresa el va dissenyar i pintar la il·lustradora 

manresana Montse Forradelles, amb la col·laboració d’alguns/es joves de la ciutat que 

van inscriure’s per a poder participar en la pintada (tenint en compte i respectant les 

mesures de seguretat per la Covid-19). Es van fer dues tardes de pintada participativa:  

 17/06/2020, amb la participació de 7 persones.  

 18/06/2020, amb la participació de 6 persones.  

 

D’ altra banda, la pintada del mural ens va parmetre participar en la campanya 

promoguda de des l’Àrea per la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones 

LGBTI de la Generalitat, encarada a visibilitzar els Serveis d’Atenció Integral LGTBI+ 

de Catalunya. Vam participar en el vídeo per donar a conèixer els SAI municipal, amb 

la gravació de la pintada del mural i totes les persones que hi van participar, cridant el 

lema “A Manresa, ni un pas enrere amb els drets LGTBI” i “A Manresa, la diversitat ens 

enriqueix”.  

També, des del Consell Comarcal del Bages es va fer un recull fotogràfic de tot el 

procés de pintada dels 6 murals de la comarca, que finalment es va exposar a través 

de xarxes socials, i durant el mes de setembre a la pantalla lluiminosa informativa de la 

Plaça de Sant Domènec.  

Finalment, el dia 28 de juny es va penjar la bandera irisada al balcó de la façana de 

l’edifici consistorial.  



22 
 

 

3.1.3 Octubre Trans*: 21 d’octubre, Dia Internacional per la Despatologització 

Trans* 

 

Aquest any, per primera vegada i per tal de commemorar el Dia Internacional per la 

Despatologització d’allò trans*, des del SAI s’han organitzat diverses activitats en 

relació amb ser trans*. En coordinació i col·laboració amb el SAI del CCB, s’han 

programat i organitzat 2 sessions del taller “Reapropiant-nos dels nostres cossos: taller 

de sexualitat per a persones trans*, intersex i no binàries” a càrrec de dos 

professionals, activistes pels drets de les persones LGTBI+, especialitzats en diversitat 

afectiva sexual i de gènere i sexualitat, Teo Valls i Teo Pardo.  

 

 22/10/2020. Sessió 1 amb la  participació de 8 persones (tenint en compte les 

mesures i aforament limitat per la Covid-19). 

 03/12/2020. Sessió 2 en format virtual, amb la participació de 7 persones.  

 

El taller parteix de la idea  que la sexualitat és al mateix temps un dispositiu de poder i 

regulació dels cossos i un àmbit de resistència a l’ordre establert. A les persones que 

se’ls ha dit que els seus cossos estaven “malament”, se’ls ha expropiat de la 

possibilitat d’explorar-los, gaudir-los, compartir-los amb altres. En aquest taller es 

pretenen compartir marcs (maneres d’entendre els nostres cossos) i estratègies (com 

explicar, com demanar, com negociar…) per guanyar autonomia i autoconfiança en 

l’exploració (amb una mateixa o compartida) dels cossos i les sexualitats. 

Els objectius consisteixen a generar un espai de confiança on poder parlar de 

sexualitat, un tema que tradicionalment ha estat negat a les persones amb identitats i 

cossos no normatius. Explorar la sexualitat i el desig com a àmbits que poden ajudar a 

generar autonomia en les persones amb corporalitats no normatives, compartir 

estratègies que les puguin fer sentir més segures a l’hora de parlar, de negociar 

pràctiques, de lligar, etc.  
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D’altra banda, emmarcat també en la commemoració de l’«Octubre trans*» es porta a 

terme la presentació del grup de suport mutu Transfamílies Bages. 

 

 30/10/2020. Presentació del Grup de Famílies de persones trans* del Bages, 

en format virtual, amb una participació de 12 famílies.  

 

                 
 

3.2 Formacions en matèria LGTBI+, el deure d’intervenció i la Llei 11/2014 

 

D’acord amb la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i 

segons el seu article 10 (formació i sensibilització): 
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“1. Les administracions publiques de Catalunya han de garantir la formació i la 

sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de prevenció, 

detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, 

el món laboral, els serveis socials, la justicia i els cossos de seguretat, l’esport i 

el lleure i la comunicació”. 

 

Referent a la formació bàsica amb perspectiva LGTBI, durant el 2020 a l’Ajuntament 

de Manresa s’han portat a terme les sessions formatives següents:  

 

 Formació bàsica per a personal de l’administració. Microcurs: Com afrontar 

la discriminació LGTBI+, ofertada des de l’Àrea per la igualtat de tracte i no-

discriminació de persones LGBTI, de la Direcció General d’Igualtat de la 

Generalitat. Aquesta formació s’ha ofert al personal municipal en 8 ocasions 

(2 hores per formació). 

D’altra banda, cal tenir en compte també altres formacions al voltant de la diversitat 

afectiva, sexual i de gènere que s’han organitzat i ofert al llarg del 2020:  

 Formació dirigida a personal de l’Administració municipal que treballa en 

l’àmbit de l’ocupació, impartida pel sociòleg i activista trans* Miquel Missé 

Sánchez: Formació en diversitat sexual i de gènere i acompanyament en 

l’ocupació per a persones trans*. (9 hores) (20 persones participants). 

  

Sessió Data Formador Assistents Hores totals  

Homes Dones 

1ª 30/06/2020 Microcurs Virtual  5 9 2 h 

2ª 06/07/2020 Microcurs Virtual 2  2 h 

3ª 02/11/2020 Microcurs Virtual  4 24 2 h 

4ª 09/11/2020 Microcurs Virtual 1 10 2 h 

5ª 16/11/2020 Microcurs Virtual  1  2 h 

6ª 23/11/2020 Microcurs Virtual  2 5 2 h 

7ª 30/11/2020 Microcurs Virtual  2 8 2 h 

8ª 07/12/2020 Microcurs Virtual  3 8 2 h 

 

1ª - 29/09/2020 de 10 a 
13 h 

Miquel Missé 0 20 9 h 
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- 08/10/2020 de 10 a 
13 h  
- 15/10/2020 de 10 a 
13 h 

Total 
participants 

  20 84 104 

 

3.3 Xarxa de municipis LGTBI 

 

Des del 2018, l’Ajuntament de Manresa està adherit a la Xarxa de Municipis LGTBI de 

Catalunya. Aquesta adhesió suposa que el SAI LGTBI de Manresa forma part 

d’aquesta Xarxa i, per tant, hi desenvolupa una tasca a nivell transversal.  

Al llarg del 2020 s’ha realitzat una trobada de la Xarxa de municipis LGTBI, en la qual 

es va posar sobre la taula les necessitats especifiques detectades com a Xarxa de 

Municipis LGTBI i es va crear el Grup de Treball de Metodologia d’Intervenció als 

Serveis d’Atenció a la diversitat sexual i de gènere. Aquesta es va realitzar:  

 16/01/2020. Trobada anual, Plenària de la Xarxa de Municipis LGTBI de 

Catalunya.  

  

El 2020, amb la finalitat de millorar les atencions i demandes que entren als SAI, s’ha 

creat el Grup de Treball de Metodologia d’Intervenció als Serveis d’Atenció a la 

diversitat sexual i de gènere, en què el SAI de Manresa ha pogut participar. Les 

trobades i temàtiques treballades han estat:  

 27/02/2020. Sessió 1: Presentació i com pensar el fet LGTBI des d’una 

perspectiva feminista (4 hores, a càrrec de Miquel Missé).  

 29/06/2020 i 30/06/2020. Sessió 2, virtual: Acompanyament a la infància 

Trans* (4 hores, a càrrec de Miquel Missé). 

 30/09/2020 i 01/10/2020. Sessió 3: Replantegem el circuit de violència 

masclista (4 hores, a càrrec de Laura Macaya). 

 21/10/2020 i 22/10/2020. Sessió 4: Debat en l’abordatge de la salut sexual 

d’homes gais i bisexuals (4 hores, a càrrec d’Abel Huete). 

 18/11/2020 i 19/11/2020. Sessió 5: Refugi i immigració: Acompanyar 

persones LGTBI (4 hores, a càrrec de Rodrigo Araneda-Acathi) 
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 16/12/2020 i 17/12/2020. Sessió 6: Salut sexual i reproductiva de dones 

lesbianes i bisexuals (4 hores, a càrrec d’Elena Longares).  

 

3.4 Associacionisme i suport a entitats LGTBI 

 

Des del nou SAI LGTBI de Manresa, juntament amb el SAI LGTBI del Bages, s’aposta 

per una comunicació fluïda i constant amb les entitats i col·lectius que treballen al 

voltant de la diversitat sexual i de gènere i per reivindicar els drets de les persones 

LGTBI+.  

Al llarg de l’any, la comunicació amb aquests col·lectius ha estat fluïda. Tot i així 

manquen les col·laboracions i organització d’activitats i accions conjuntes, tenint en 

compte que les “línies” de treball divergeixen en certs aspectes. Amb tot, es continua 

apostant per generar i reforçar els vicles existents de cara al futur.  

També cal tenir en compte la relació constant que s’ha mantingut amb l’Associació 

Filigrana. Aquesta entitat especialitzada i professionalitzada de la comarca en temes 

relacionats amb el gènere, la violència de gènere i la diversitat afectiva, sexual i de 

gènere, ha estat contractada en nombroses ocasions per a desenvolupar formacions i 

tallers dirigits principalment als centres educatius de la ciutat de Manresa, relacionats 

amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere.   

També, dins de la mateixa línia de treball, s’ha mantingut i generat contacte amb 

diferents entitats de Barcelona, que ofereixen serveis específics per al col.lectiu 

LGTBI+, generant nous vincles i sinergies de cara al futur, com entitats LGTBI+ de la 

ciutat de Manresa i comarca. Aquests vincles s’han treballat sobretot a través de les 

trobades d’entitats juvenils LGTBI+, organitzades a través de l’Espai Iris. Aquestes 

trobades han facilitat la comunicació fluïda i continuada entre els SAI i les entitats, 

poden donar una resposta més directa i concreta a les necessitats que s’hi han 

detectat.  

Finalment, aquest any, fruit de la col·laboració entre els dos SAI (municipal i comarcal) 

amb les families de persones trans* de la comarca, s’ha acompanyat en la creació del 

primer grup de suport mútu, de Familiars de persones Trans* del Bages (Transfamílies 

Bages). Abans de la presentació pública del grup, es van durr a terme diferents 

reunions de coordinació entre les famílies impulsores i els SAI de Manresa i del Bages.  
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Aquest grup està format sobretot per mares d’infants i joves trans i algun pare, però és 

obert a qualsevol familiar o persona propera d’una persona trans que ho pugui 

necessitar. Des de la seva presentació s’han fet dues trobades més, una al novembre i 

una altra al desembre. La intenció és fer trobades mensuals, l’últim divendres de cada 

mes, a les 6 de la tarda. Actualment les trobades es fan a través d’una plataforma 

virtual, amb la intenció de passar a ser presencials quan la situació els ho permeti.  

Aquest grup de suport mútu va néixer el passat 30 d’octubre de 2020 amb l’acte de 

presentació del nou grup TransFamílies Bages a nivell virtual, amb la presentació per 

part de Cecília Comes i Antonia Garcia, com a representants de les families 

impulsores del nou grup i amb la col·laboració de Mercè Alguersuari, membre del Grup 

TransFamília de Barcelona i responsable estatal de les famílies trans d’AMPGIL 

(Associció de mares i pares de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals). Tenint en 

compte que l’acte va tenir un format virtual, Hi van assistir12 famílies.   

 

                                      

 
D’altra banda, des de l’apartat LGTBI dins del web municipal, s’ha creat un espai per a 

fer difusió del grup Transfamílies Bages, amb el contacte i l’explicació de la tasca que 

desenvolupen.  

https://www.manresa.cat/web/menu/8320-suport-a-entitats-i-col%C2%B7lectius-lgtbi 

3.5 Tallers als instituts de la ciutat i accions en l’àmbit educatiu 

 

3.5.1 Tallers de Diversitat afectiva, sexual i de gènere 

De nou, aquest any, des de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 

Manresa s’han ofert dins del catàleg de tallers per alumnes de secundària de la ciutat 

https://www.manresa.cat/web/menu/8320-suport-a-entitats-i-col%C2%B7lectius-lgtbi


28 
 

(gestionat des de l’Oficina Jove del Bages), tallers especificament de diversitat 

afectiva, sexual i de gènere.  

El taller ofertat és titula “Diferentment iguals” i està dirigit als alumnes de 3r d’ESO dels 

centres educatius de Manresa. Aquest taller té com a objectiu donar a conèixer la 

diversitat sexual i de gènere des del respecte a la diferència. Els principals aspectes 

que es treballen en el taller són:  

 La construcció social de gènere i el respecte a la diversitat afectiva, sexual i de 

gènere. 

 Els conceptes bàsics al voltant de la diversitat sexual i de gènere (orientació 

afectiva i sexual, identitat i expressió de gènere). 

 Que és la LGTBI-fòbia i com combatre-la. 

 Mites i estereotips al voltant de la diversitat sexual i de gènere. 

Els tallers s’han plantejat per a ser realitzats pels grups classe en una sessió de 1,5 h i 

els han dut a terme l’Associació Filigrana, l’entitat especialitzada en temes de 

diversitats afectiva, sexual i de gènere de la comarca. Pel que fa a la demanda de 

tallers de diversitat sexual i de gènere per part dels instituts de Manresam el curs 

2019-2020 hi ha hagut demandes de 4 centres educatius de la ciutat i han rebut el 

taller un total de 358 alumnes:  

 

 
Centre educatiu de 

secundària 

 
Classes 

 
Número d’alumnes per 

grup 

 
Institut Cal Gravat  

 

3r d’ESO A 29 alumnes 

3r d’ESO B 26 alumnes 

3r d’ESO C 28 alumnes 

 
Institut Guillem Catà  

3r d’ESO A 26 alumnes 

3r d’ESO B 28 alumnes 

 
Institut Lluís de Paguera 

3r d’ESO A  25 alumnes 

3r d’ESO B  29 alumnes 

3r d’ESO C  29 alumnes 

3r d’ESO D  26 alumnes 

 
Institut Pius Font i Quer  

3r d’ESO A 26 alumnes 

3r d’ESO B 31 alumnes  

3r d’ESO C 30 alumnes 

3r d’ESO D 25 alumnes 

 
Total:  

 
13 tallers 

 
358 alumnes 
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Valoracions generals:  

 En termes generals, la valoració que l’alumnat fa del taller és positiva.  

 És un espai interessant i necessari per a poder parlar de la diversitat afectiva, 

sexual i de gènere (DASIG) de manera lliure. Tot i això, cal tenir present que 

l’espai de realització del taller cal que sigui ampli per poder fer un taller molt 

més dinàmic que funciona molt millor amb l’alumnat.  

 Es valora també que seria important incorporar la diversitat afectiva, sexual i de 

gènere en alumnat més jove (1r d’ESO).  

 En general l’alumnat participa força en les dinàmiques proposades durant el 

taller. Tot i així cal tenir en compte que les persones que están més 

familiaritzades i són més respectuoses amb la DASIG participen molt més que 

la resta d’alumnat.  

 En moltes ocasions el professorat ha demanat material extra per poder 

continuar aprofundint i treballant la DASIG.  

 L’alumnat valora el taller com a espai d’aprenentatge de la DASIG, on poder 

qüestionar prejudicis i estereotips al voltant del gènere i normalitzar la diversitat 

existent.  

 Es valora la necessitat de realitzar tallers no mixtes per a aprofundir en certs 

aspectes concrets, i també dur a terme tallers d’educació sexual inclusiva i 

treballar i aprofundir en la LGTBI-fòbia interioritzada. 

  

3.5.2 La Cantata 

 

A través del conte Unes colònies d’aventura, editat pel Consell Comarcal del Bages, 

l’alumnat de 3r i 4t de primària treballa la diversitat afectivosexual i els estereotips de 

gènere. És un conte musicat que permet que l’alumnat en faci una representació en 

format de cantata conjuntament entre les diferents escoles que participen en el 

projecte.  

Aquest any hi han participat les escoles de la comarca següents: 

 L’Olivar, Castellnou de Bages 

 La Serreta, Santpedor 

 Sant Ignasi, Manresa 
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Tot i que van treballar el conte a l’aula i van preparar-se les cançons per representar la 

Cantata, finalment l’activitat, programada per a finals de març, no es va poder fer a 

causa de la situació derivada de la Covid-19.  

 

3.6 Assessoraments i acompanyaments en l’àmbit educatiu 

 

Al llarg de l’any, també des del SAI s’han fet algunes entrevistes a estudiants, 

relacionades amb treballs d’universitat i/o institut que volien rebre informació en relació 

amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere. (Aquestes atencions no están incloses 

en el total d’atencions fetes des del SAI LGTBI de Manresa): 

Persona 
atesa 

Tipologia de 
tasca 

Títol Orígen Suport per part del SAI 

1 alumna Màster 
d'Estudis de 
Dones, 
Gènere i 
Ciutadania 

"Experiències de 
joves lesbianes, 
bisexuals i altres 
orientacions 
sexuals no 
normatives a 
l'espai privat” 
 

UB  Suport en la facilitació 
de documentació i 
contactes del territori. 

1 alumna 2n de 
batxillerat  

“Existencia de la 
identidad de 
género”  

IES 
Castellet 

 Assessorament i 
suport bibliogràfic.  

 Realització 
d’entrevista a la 
técnica del SAI LGTBI 
de Manresa.  

 Suport en la 
realització 
d’entrevistes a 
persones trans* del 
territori.  

1 
profession
al 

Professió: 
traductor 

Traducció del 
llibre: "male, 
female, or... 
NONE OF THE 
ABOVE", en català 
seria "home, 
dona, o... CAP DE 
LES ANTERIORS".  
De l’anglès al 
català  

-  Assessorament i 
revisió en la redacció  
del document 
demandant de 
subvenció. 

 Tot i que li han atorgat 
la subvenció, no pot 
tirar endavant la 
traducció per falta de 
pressupost. 

1 alumna 1r de 
batxillerat 

La discriminació 
que reben les 
persones trans* 

La Salle 
Manresa 

 Facilitació de 
documentació 
relacionada i 
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Una altra de les funcions del SAI LGTBI de Manresa és donar resposta i suport als 

centres educatius de la ciutat que hagin detectat la necessitat de treballar més 

profundament com a centre la diversitat sexual i de gènere, perquè han tingut algun 

cas de LGTBI-fòbia, perquè detecten una problemàtica derivada d’orientació, 

expressions o identitats no normatives o bé perquè creuen que com a centre els cal 

aprofundir en la temàtica en qüestió. Al llarg d’aquest any 2020 s’han portat a terme 

dos acompanyaments a dos centres educatius de la ciutat:  

 

Centre 
educatiu  

Recursos ofertats Recursoso 
desenvolupats 

Persones involucrades Total de 
persones 

per part de la 
societat 

bibliografía bàsica.  

 
 
2 alumnes 

2n 
batxillerat 
(treball 
recerca) 

Com podríem 
donar a conèixer 
les vivències trans 
a l’etapa de 
l’institut 

Pius Font 
i Quer 

 Entrevista a la técnica 
del SAI LGTBI de 
Manresa 

 Revisió i suport en el 
glossari.  

 Facilitació de 
documentació 
relacionada  amb 
l’acompanyament a 
persones trans* des 
de l’àmbit educatiu 

Comissió 
Klam Jove 

Grup 
organitzado
rs/es Clam 
Jove 

Clam Jove 2021 
sobre el tema 
trans* al Bages 

Festival 
Clam 

 Informació sobre 
pel.lícules 
documentals sobre el 
tema trans*.  

 Col.laboració i 
facilitació en contactar 
amb entitats i grups 
del territori que 
treballin al voltant de 
la DASIG.  

3 alumnes  Entitats LGTBI+ de 
la ciutat de 
Manresa 

Cal 
Gravat 

 Informació de les 
entitats/grups/ 
associacions que 
existeixen a Manresa 
al voltant de la 
diversitat sexual i de 
gènere.  

 Definició i facilitació 
dedocumentació pel 
marc teòric 
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Institut  
Cal 
Gravat  

 Formació al 
professorat : 
Diversitat 
sexual i de 
gènere i 
estratègies 
d’acompanya
ment per al 
professorat 

 Tallers 
“Diferentment 
iguals”, per a 
els/les 
alumnes 

 Formació 
per a 
professorat 

 Tallers per 
un grup de 
2n d’ESO.  

 Comissió de 
Diversitat del 
centre.  

 1 grup classe 
d’alumnes de 2n 
d’ESO 

 Cap d’estudis 

 Psicopedagogues 
del centre  

 12 
professo
res 

 22 
alumnes 

Institut 
Lacetània  

 Formació al 
professorat : 
Diversitat 
sexual i de 
gènere i 
estratègies 
d’acompanya
ment per a 
professorat 

 Coordinació 
amb 
professorat 

 Tallers 
“Diferentment 
iguals” 

 Fitxes i 
dinàmiques 
per a treballar 
a les hores de 
tutoria al 
voltant de la 
DASIG 

 Presentació i 
facilitació del 
“Protocol de 
prevenció, 
detecció i 
intervenció 
enfront 
l’assetjament 
escolar a 
persones 
LGTBI”.   

 Tallers 
diferentment 
iguals a 4 
grups classe 
de 3r d’ESO  

 Facilitació 
de fitxes i 
dinàmiques 
de treball.  

 Protocol de 
prevenció, 
detecció i 
intervenció 
enfront 
l’assetjamen
t escolar a 
persones 
LGTBI”.  

 Cap d’estudis, 
psicopedagoga, 2 
orientadores.  

 4 grups classe de 
3r d’ESO i tutor/es 
corresponents.  

 8 
professo
res 

 77 
alumnes 

 

 

3.7 Edició i difusió de material 
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Una altra tasca relacionada amb la sensibilització envers les persones LGTBI a nivell 

comunitari és l’edició de material en relació amb la diversitat afectiva, sexual i de 

gènere. El 2020, des del Servei d’Atenció Integral LGTBI de Manresa i amb 

coordinació amb el SIAD de la ciutat (Regidoria de Feminismes i LGTBI) s’ha dut a 

terme l’edició dels materials següents:  

  

 Edició de polseres (setembre 2020) amb el lema “Lliures de masclismes” i la 

bandera irisada (3.000) unitats.  

 Nova enviada a l’octubre a tota la llista de difusió per correu (escoles, instituts, 

EBAS, CAP, etc.) de material de difusió del SAI, díptics i cartells del servei i de 

difusió de la Llei 11/2014.   

 Publicació a l’Instagram del SAI, durant la setmana de Sant Jordi, de diverses 

recomanacions de lectures entorn de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, 

algunes elaborades des del SAI LGTBI de Manresa i altres facilitades per la 

Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.  

A part de l’edició i difuisió de material propi, des del SAI municipal també es 

desenvolupa la tasca d’informar als diferents departaments de l’Ajuntament dels 

diversos protocols, guies i instruccions referents a la diversitat sexual i de gènere que 

s’editen a nivell autonòmic i que els influencien. Durant el 2020, s’ha portat a terme la 

difusió següent:  

 Enviada de la modificació de la instrucció del canvi de nom i sexe per a 

persones trans* als jutjats de Manresa, concretament al Registre Civil 

(setembre 2020).  

 Difusió de les Colònies per a joves LGTBI+ de Catalunya OASIS. Enviada de 

material i difusió a través de les xarxes socials (abril-maig 2020). En 

coordinació també amb l’Oficina Jove del Bages per complementar la difusió. 
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 Enviada a tots els centres de dia i residències de gent gran de la ciutat dels 

cartells editats per l’Àrea per a la igualtat de tracte i no-discriminació de les 

persones LGTBI. Cartells de sensibilització i visibilització de la diversitat 

afectiva, sexual i de gènere en el col·lectiu de persones grans:  
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 Adquisició de nou material de préstec per a complementar la Maleta 

Coeducativa dirigida a les escoles de Manresa i amb l’objectiu de treballar al 

voltant del gènere i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. El Sac de la 

diversitat sobre el conte La perruca de Luca.  

 

"La perruca de Luca" és un projecte coeducatiu que té com a principal objectiu trencar 

i eliminar els estereotips i prejudicis adscrits al sexe-gènere, amb la intenció d’afavorir 

la possibilitat que cada infant es desenvolupi lliurement. 

“La perruca de Luca” utilitza el conte il·lustrat com a eina didàctica des de la qual es 

treballen els rols i estereotips de gènere que ens limiten. Un conte que pretén 

transmetre, a partir de la màgia i la imaginació, una altra forma de relacionar-se entre 

infants, una altra forma de fer, sentir i viure en el món, en el qual les regles de joc 

siguin el respecte a la diferència, l'expressió sense càstig i la transformació dels valors 

de gènere. 

En aquest format de préstec, dirigit a espais del lleure per a infants i centres escolars, 

està pensat per a ser utilitzat en l’àmbit d’educació infantil i primer cicle de primària (de 

3 a 8 anys), i es compon d’un pack per a treballar a l’aula. 

Aquest pack consta de: 

 20 exemplars del conte La perruca de Luca, perquè cada infant pugui veure’l i 

seguir-lo mentre la persona referent l’explica. 

 Una guia didàctica per al personal docent amb propostes d’activitats diverses 

(a través de les activitats es pretén treballar la coeducació, els rols i els 

estereotips de gènere, la diversitat i el respecte). 

 Una perruca, per utilizar com a recurs d’animació per a les dinàmiques 

facilitades.  
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4. Confluència entre la perspectiva de gènere i LGTBI+ 

 

Pel que fa al desplegament de les polítiques públiques en matèria d’igualtat de gènere 

i LGTBI+, com pel que fa referència a la tasca de prevenció i sensibilització a nivell 

social i comunitari, es donen moltes confluències entre les tasques que es deriven dels 

dos serveis especialitzats (SIAD I SAI) dins de la regidoria, en tant que ambdós serveis 

sorgeixen per donar resposta a les opressions/discriminacions i demandes sorgides 

del resultat social fruit de l’opressió de sistema cisheteropatriarcal.  

Cal tenir en compte que la regidoria treballa amb una perspectiva a prendre des d’un 

treball transversal i que, per tant, dins d’aquest apartat es tindran en compte aquelles 

accions que s’han fet des de la regidoria tenint en compte una perspectiva de gènere i 

LGTBI+, com també aquelles accions en què s’ha pres aquesta perspectiva i s’han 

organitzat conjuntament amb altres àrees de l’Ajuntament.  

 

4.1 Confluència dins de la regidoria de Feminismes i LGTBI+ 

 

Les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI+ presenten moltes confluències, ja que 

ambues parteixen de l’opressió del sistema cisheteropatriarcal.  

En aquest apartat es presenten aquelles activitats i/o accions en què hi havia una clara 

presentació conjunta.  

 Tallers de sexoafectivitat per a joves “Emocions, sexe i plaer”   

Davant de l’impacte visual i econòmic de les xarxes socials modernes, la imatge és 

fonamental per al jovent, i els cossos esdevenen espais de negociació, de consum i 

d’intercanvi amb l’objectiu d’assolir l’estatus social desitjat.   

Trastorns psicoemocionals diversos, com ara la bulímia, l’anorèxia i la drogoaddicció, 

així com l’augment dels cassos de maltractament i abusos: bullying, violacions i 

suïcidis, estan directament relacionats amb els estereotips i la pressió social que 

pateixen els cossos dels i les joves. 

Les greus conseqüències psicològiques que generen aquests tipus de comportaments 

fan créixer els casos de violència sexual i de gènere als centres educatius. Cal que 
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des de l’àmbit principal de socialització del jovent es prenguin accions orientades a 

prevenir que aquesta desconnexió i desconeixement del propi cos vagi en augment.   

Aquests tallers estan dissenyats per a ensenyar a l’alumnat de 1r i/o 2n de Batxillerat i 

cicles formatius com poden desenvolupar els recursos emocionals i socials necessaris 

per a gaudir de la seva sexualitat i de les seves relacions amb confiança i respecte 

envers la vida i la diferència.  

Objectius 

• Crear un espai segur on l’alumnat pugui compartir les seves inquietuds i 

experiències. 

• Reflexionar sobre els rols de gènere vigents en la societat actual i sobre alguns 

dels trastorns psicoemocionals relacionats amb els estereotips i la pressió social. 

• Donar recursos per a identificar i prevenir comportaments i situacions de risc, 

com ara les relacions d’abús sexual i/o emocional.  

• Sensibilitzar el jovent sobre la importància de la relació sexual consensuada i 

segura, físicament i emocionalment. 

Valoració quantitativa 

7 centres han realitzat aquests tallers durant el curs 2019-2020, amb un total de 21 

grups i 558 participants. 

Valoració general 

En finalitzar la sessió, els i les joves responen voluntàriament a un qüestionari en el 

qual es fa una valoració general de l’activitat i una avaluació parcial d’alguns 

coneixements específics. A les enquestes hi han participat aproximadament el 45% 

dels joves. 

La valoració del taller és molt positiva. En una escala de 0 a 5 la valoració general del 

taller és de 4 sobre 5. En els comentaris sobre les qüestions a millorar hi ha una 

demanda generalitzada perquè els tallers es facin en cursos més baixos, com ara 3r i 

4t d’ESO, perquè tinguin més durada. 

Es detecta una necessitat urgent d’informar i oferir Educació Afectiva i Sexual (EAS) a 

les mares, pares i tutors responsables de l’educació de les persones joves, donada la 
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deficiència comunicativa del jovent cap als adults i cap als seus iguals. Caldria que els 

centres educatius obrissin més espais segurs on fomentar la reflexió i el debat. 

Els i les joves han manifestat la necessitat d’aprofundir en els temes següents: 

violència dins la parella, mètodes anticonceptius, zones erògenes, tant d’homes com 

de dones, pornografia, sexualitat de la dona i menstruació. També van ser recurrents 

els comentaris sobre les dificultats que tenen per parlar d’aquests temes entre elles i, 

sobretot, amb els adults. 

 

 Elaboració projecte de coeducació “A l’escola iguals” per a una escola de 

de Manresa. Enguany no s’ha pogut desenvolupar, a causa de la situació 

derivada per la Covid-19. 

 

 Incorporació de nou material per a treballar entorn de la diversitat 

afectiva, sexual i de gènere, dins de la Maleta Coeducativa. “El sac de la 

diversitat” (veure apartat 3.7 Edició i difusió de material). 

 

 Introducció i disseny de la nova oferta de tallers per a grups de joves de 

la ciutat i per als centres de secundària, per tal que els nois puguin 

treballar les noves masculinitats, i les noies i gèneres no normatius 

l’apoderament i l’actitud (tallers de noves masculinitats vs tallers 

d’apoderament femení), als centres educatius de la ciutat. 

 

 Tallers de noves masculinitats dirigits a grups/entitats juvenils del lleure a 

càrrec de Teo Valls:  

 

o 07/03/2020. Taller dirigit a monitors d’esplais/caus i mijacs de la ciutat 

(4 hores, 15 participants). 

o 07/03/2020. Taller dirigit al grup de l’esplai Vic-Remei de 16 a 18 anys 

(2 hores, 10 participants). 

 

 Tallers de noves masculinitats dirigits a població en general, a càrrec de 

Teo Valls:  

 

o 2 tallers de noves masculinitats destinat a homes de la ciutat:   
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 1r taller en format presencial, amb una durada de 4 sessions de 

2 hores:  

 Sessió 1 (19/02/2020): 19 participants 

 Sessió 2 (04/03/2020): 16 participants 

 Sessió 3 (15/07/2020): 6 persones (situació excepcional 

de covid-19) 

 Sessió 4 (09/09/2020): 6 persones (situació excepcional 

de covid-19) 

 2n taller en format virtual, amb una durada de 3 sessions de 2 

hores:  

 Sessió 1 (02/12/2020): 13 participants  

 Sessió 2 (09/12/2020): 13 participants 

 Sessió 3 (16/12/2020): 13 participants 

 

 Juliol 2020: Aprovació del Protocol per l’abordatge de les violències 

masclistes a les festes populars i espais públics d’oci nocturn de 

Manresa.  

 

 30/12/2019 i 03/01/2020: Sessions de contacontes al Campi qui Jugui a 

càrrec de Gatesgatunes, encisadora de paraules (veure apartat 4.2.6 

Altres). 

 

 

 Octubre 2020: Campanya de sensibilització per a un llenguatge no sexista 

i inclusiu:  

 

o Edició de 5 models de cartell A3, per a 5 àmbits específics 

(educació, sanitat, associacionisme, esports i població en 

general). 500 cartells impresos i enviats per àmbits, 

conjuntament amb la Guia per un llenguatge no sexista i més 

inclusiu.  

o 10 impressions (2 de cada model) mida mupi.  

o 2 cursos de formació per un llenguatge no sexista i inclusiu (a 

carrec de Montserrat Vallvé):  

- Per a personal municipal: (6 hores, 16 persones 

participants)  
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- Per a població en general: (4,5 hores, 20 persones 

participants) 

 

 Agost 2020: Campanya Festa Major 2020, #Estimalanitmanresa (veure 

apartat 4.2.5 Campanya Transversal: #ESTIMA LA NIT MANRESA).  

 

 Ampliació de l’apartat web, amb nous materials visuals i recursos, pel que 

fa a la Campanya Estima la nit Manresa i l’apartat de promoció d’un  

llenguatge no sexista i inclusiu.  

 

 

 Oferta d’acompanyament i facilitació de recursos i tallers en cas de 

situacions masclistes o LGTBI-fòbiques en espais juvenils de lleure.  

 

4.2  Confluència amb altres regidories  

 

4.2.1 Joventut 

 

Durant el 2020, en col·laboració i coordinació entre la Regidoria de Joventut (en 

concret amb l’Oficina Jove del Bages) el Servei d’Atenció Integral LGTBI de Manresa i 

el del Bages s’ha continuat promovent l’Espai Iris (Espai de trobada per a joves 

LGTBI+ de la comarca del Bages).  

Enguany s’ha modificat el format de l’Espai Iris amb l’objectiu d’incorporar les entitats 

LGTBI juvenils que hi ha al Bages i promoure’n l’autonomia. D’aquesta manera les 

trobades realitzades al 2020 de l’Espai Iris han comptat amb la col·laboració i 

participació d’aquestes entitats.   

Per tant l’Espai Iris es va crear amb la voluntat de donar resposta a les persones 

LGTBI joves de la comarca, davant la necessitat de trobar un espai de trobada i de 

generació de xarxa entre persones que puguin tenir experiències, inquietuds i relats de 

vida similars, tenint en compte la diversitat afectiva, sexual i de gènere existent.  

Al llarg de l’any, i tenint en compte que des del març a juny es van haver de supendre 

les trobades de l’Espai Iris per les mesures derivades de la covid-19, s’han realitzat 3 

trobades, dues de les quals s’han adaptat al format virtual.   
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 19/05/2020, 1a trobada, en motiu del 17 de Maig, dia internacional contra la 

LGTBIfòbia: Xerrada “Autocura i cura d’allò col·lectiu de les persones LGTBIQ 

en confinament” a càrrec de Violeta García Guío. A través de la Plataforma 

Virtual Zoom. (12 persones participants) 

 

 

 

 

 15/09/2020, 2a trobada (presencial): A l’espai del Nexe Jove de Sant Fruitós de 

Bages: trobada d’entitats i persones LGTBI de la comarca, generem sinergies i 

coneixem projectes (20 persones participants i 3 entitats LGTBI de la comarca: 

Aldarull de Manresa, el Triangle de Navàs i Sanfri Rainbow de Sant Fruitós de 

Bages). 
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 12/11/2020 3a Trobada en format virtual. Taller sobre relacions afectives 

diverses: “Més enllà de la monogàmia”, a càrrec de l’entitat Sexus (14 persones 

participants).  

 

         

 

Durant el 2020 des de la Regidoria de Joventut s’han desenvolupat diversos actes i 

accions, prenent la pespectiva LGTBI+ com a punt de partida. Com cada any, s’han 

portat a terme les permanències dels Punts al Pati (dels centres de secundària) i Punts 

al Campus sobre diversitat sexual i de gènere, anomenada “Permanència LGTBI, la 

diversitat és riquesa”. Aquesta acció es va desenvolupar de l’11 al 15 de maig. 

Enguany, a causa de la pandèmia, les permanències es van plantejar en format de 

dinàmiques a nivell virtual.  

 Projecte +Art 2020  

El projecte +Art consisteix en l’elecció d’una temàtica i una pintada de murals, elaborat 

per un/a artista local, amb una línia comuna. És un projecte que ja fa uns anys que es 

du a terme impulsat des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Bages, en 

col.laboració amb els ajuntaments o regidories implicades segons la temàtica 

escollida. Enguany, es va contactar amb els SAI amb la voluntat d’executar  el projecte 

en relació amb la diada del 28 de juny, dia Internacional de l’Orgull LGTBI+. L’objectiu 

era donar visibilitat a la diversitat d’identitats i expressions de gènere i orientacions 

sexuals, mitjançant la pintada d’un mural participat al municipi, implicant en aquesta 

acció a la població jove/adolescent. 
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Els conceptes que van fer de fil conductor entre els diferents murals van ser: Diversitat, 

alegria i orgull. Els colors a utilizar, els de la bandera LGTBI: vermell, groc, taronja, 

verd, blau i violeta. A partir d’aquí cada artista va crear la seva pròpia obra amb la 

participació del jovent del municipi.  

Municipis participants: 

 

• Cardona 

• Manresa 

• Sallent 

• Súria 

• Sant Joan de Vilatorrada 

• Sant Fruitós de Bages 

• Santpedor 

• Sant Salvador de Guardiola 

• El Pont de Vilomara i Rocafort 

 

Temporalització: 

 

• 25/05: Trobada general (personal tècnic de Joventut dels municipis 

implicats + artistes) per a explicar el projecte. 

• Dia 5/8 de juny: Trobada general per a veure esbossos i acabar de 

definir-los. 

• Setmana del 15 al 19 de juny: Començar a pintar murals. 

• Diumenge 28 de juny: Finalitzar murals. 
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4.2.2 Ocupació 

 

Des del Servei d’Atenció municipal, en col·laboració amb el Centre d’Iniciatives per a 

l’Ocupació de Manresa (CIO, de la regidoria d’Ocupació i Emprenedoria), s’ha 

començat a treballar per tal de generar una persona tècnica referent d’atenció i 

acompanyament en la reinserció o ocupació per a persones LGTBI+ i especialment 

per a persones trans*. Durant l’any 2019, es van assentar les bases del programa 

d’ocupació i LGTBI+  i es van marcar els terminis per a desenvolupar les formacions i 

accions necessàries per a portar-lo a terme.  

Al llarg del 2020 el treball i la coordinació entre el SAI i el CIO de Manresa ha estat 

molt fluïda i s’han generat modificacions en les puntuacions dels Plans d’ocupació 

interns per tal que les persones trans* puguin rebre una puntuació extra en cas que 

s’hi vulguin acollir, i així facilitar la seva inserció laboral.  

D’altra banda, ja s’ha designat una persona com a técnica de referència en l’àmbit 

d’ocupació i diversitat sexual i de gènere.  

Entre els dos serveis també es va organitzar i dur a terme per a personal municipal de 

l’àmbit de l’ocupació i prospecció una formació específica en diversitat sexual i de 

gènere, en concret sobre l’acompanyament a l’ocupació per a persones trans*.  
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 Formació sobre diversitat sexual i de gènere i ocupació per a persones 

trans*. Organitzat pel SAI LGTBI de Manresa i el CIO Manresa. 9 hores (20 

persones participants). 

o Sessió 1: 29/09, de 10 a 13 h.  

o Sessió 2: 08/10, de 10 a 13 h. (presentació i explicació del Servei 

LGTBI per part de la técnica referent) 

o Sessió 3: 15/10, de 10 a 13 h. 

 

Properament s’editarà un cartell i material per tal de donar a conèixer el nou Punt 

d’atenció laboral LGTBI+.   

 

4.2.3 Cultura 

 

Pel que fa a les accions portades a terme en confluència amb la Regidoria de cultura i 

el SAI, cal dir que des de l’obertura del Servei la comunicació és fluïda i el treball 

conjunt ha aflorat en diverses ocasions.  

Cal tenir en compte que des de la Biblioteca municipal es porten a terme canvis de 

nom, pel nom sentit, a totes aquelles persones trans* que ho demanin, aspecte que 

facilita l’obtenció de documentació amb el nom sentit, per a aquelles persones que ho 

puguin necessitar, a part de generar-los benestar i reforç de l’identitat individual.  

Enguany, els actes programats en coordinació entre les dues regidories no es van 

poder portar a terme, com a conseqüència de les mesures derivades de la Covid-19.  

També des del Servei d’Atenció Integral LGTBI de Manresa es va portar a terme la 

coordinació amb el Festival FABA 2020, per a la cessió del Punt Lila i per dur-hi a 

terme una formació sobre les agressions sexistes ens espais d’oci per a les persones 

voluntàries que treballaven en l’espai durant les actuacions. Després d’un primer canvi 

de dates, pel que fa a la celebració del festival, de maig a novembre, finalment es va 

suspendre l’edició com a conseqüència de la situació derivada de la Covid-19.  

Pel que fa al Clam, el Festival de cinema social de Catalunya, el 2020 es va donar 

suport a la comissió del Clam Jove, que enguany volia treballar i programar sobre les 

violències masclistes. Des de la regidoria, a part de facilitar-los materials audiovisuals 

que treballessin aquest tema, també es va coordinar la possibilitat de portar a terme el 

passe del Rap feminista gravat des de Joventut municipal (casal la Kampana) i la 
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cerca d’artistes locals amb vessant feminista, entre d’altres. Finalment, el festival es va 

anul·lar com a conseqüència de la situació derivada de la Covid-19.  

Reunions de coordinació:  

 

- 24/02/2020. Comissió Clam Jove, amb una técnica de 

Feminismes i LGTBI+ de l’Ajuntament de Manresa 

- 06/03/2020. Comissió Clam Jove, amb una técnica de 

feminismes i LGTBI+ de l’Ajuntament de Manresa 

 

4.2.4 Recursos Humans 

 
Durant el 2020 la coordinació entre el SAI de Manresa i l’àrea d’Organització i 

Recursos Humans de l’Ajuntament de Manresa ha estat constant, per tal de 

continuar incloent, dins del Pla de formació municipal, la formació amb 

perspectiva LGTBI i de gènere.  

 

Al llarg de l’any s’han coordinat 4 sessions formatives per al personal de 

l’Ajuntament, de sensibilització LGTBI+,  sobre la Llei 11/2014 i el deure 

d’intervenció. Finalment, les jornades de formació pactades, a causa de les 

mesures i situació provocades per la Covid-19, no es van poder desenvolupar i 

han quedat pactades per al proper any 2021.  

 

4.2.5 Campanya transversal: #ESTIMA LA NIT MANRESA 

 
El 2020, en coordinació entre les regidories de Joventut, Ciutat Saludable, 

Feminismes i LGTBI, i amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Festes, 

es va crear i presentar la nova campanya per a treballar a mode de 

sensibilització o prevenció a nivell comunitari en els espais de festa, uns hàbits 

més saludables i més conscienciació i atenció davant les agressions masclistes 

i LGTBI-fòbiques.  

 

Aquesta campanya, presentada i implementada durant la Festa Major de 

Manresa del 2019, es va caracteritzar per una nova imatge molt més juvenil, 

dinàmica i inclusiva, que prenia la perspectiva feminista i LGTBI de manera 

àmplia i inclusiva. Al llarg del 2020, i tenint en compte les mesures socials per 
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la situació generada per la Covid-19, la campanya Estima la nit Manresa s’ha 

adaptat a la situació actual.  

 

Principals objectius de la campanya: 

 

 Prevenir agressions sexuals, comportaments sexistes i consums de risc en 

espais d’oci nocturn en el marc de la Festa Major de Manresa 2020. 

 Promoure accions per tal d’aconseguir una festa major lliure d’agressions 

sexistes, igualitària i saludable.  

 Donar visibilitat i sensibilitzar la població sobre la problemàtica de les 

agressions sexistes en els espais d’oci. 

 Fomentar la corresponsabilitat a l’hora de prevenir i aturar possibles agressions 

i consums abusius.  

 Treballar per trencar l’imaginari del cos de la dona com a objecte sexual. 

 Apel·lar de forma directa i sol·licitar la implicació del personal en actiu en els 

espais d’oci nocturn, posant èmfasi sobre bars i locals d’oci ubicats al centre de 

la ciutat.  

 Promoure que les menors d’edat no consumeixin alcohol i que els i les joves no 

en facin un consum de risc. 

 

Les principals accions i activitats al voltant de la campanya portades a terme al 

llarg de la Festa Major 2020 van ser:  

 

 Coordinació entre els diferents cossos de seguretat i agents sanitaris que 

treballen durant els dies de la festa major, per tenir una resposta més rápida i 

coordinada davant d’una situació de violència masclista i LGTBI-fòbica.  

 

 Difusió de materials i cartells sobre la campanya, amb missatges inclusius i 

amplis al voltant d’uns hàbits saludables de festa i contra les agressions 

sexistes en aquests espais. 
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 Muntatge de la carpa del Punt Lila, amb servei d’informació i atenció per part 

de professionals especialitzades.  

 

o Horari: del 27 al 30 d’agost de 20.30 a 1 h 

o Lloc: Plaça de Sant Domènec (davant del Dentix) 

 

 Edició de mascaretes “EstimalanitManresa”, tant per visibilitzar la campanya 

com per repartir com a material de prevenció entre les persones que no tenen 

mascareta (a través de les parelles itinerants d’Angels de nit i del Punt Lila).  

 

 Formació a agents de la festa:  Àngels de Nit. S’ha desenvolupat una formació 

als Àngels de Nit de 20 hores perquè puguin actuar en contextos de festa, ja 

sigui detectant agressions sexistes com també realitzant acompanyaments i 

informant sobre els riscos del consum d’alcohol i altres substàncies (persones 

formades: 35 / 8 hores de formació).  

 

 Intervenció de parelles itinerants dels Àngels de Nit 

 

  

o Horari: del 27 al 30 d’agost, de 20:30 a 00:30 h 
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 Facilitació i ampliació del material exposat a la Carpa Lila, per tal que també 

sigui un punt d’informació sobre sexualitats.  

 Adpatació del circuit d’actuació davant les agressions sexistes (edició i 

repartiment dels cartells pels diferents locals del centre històric, encartellar per 

la ciutat, presentació del ciurcuit a diferents agents participants de la festa, 

coordinació amb els cossos de seguretat i els agents de salut, etc.).  

 Difusió i repartiment de material envers les violències masclistes i LGTBI-

fòbiques.  

 Creació del cartell “Establiment segur”, repartit a tots els locals d’oci ubicats al 

centre històric, per visibilitzar els espais segurs, per a aquelles persones que 

puguin necesitar-los o demanar ajuda al llarg de la nit.  

 

                                                        

 

 Penjada de la pancarta “Per unes festes lliures de sexisme i LGTBI-fòbia” a la 

plaça Major durant els dies de la festa.  

 Coordinació per tal de poder oferir a les persones ateses a la carpa del Punt 

Lila un espai de seguretat i calma, durant l’atenció rebuda davant d’una situació 

d’agressió sexista.  
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4.2.6 Altres 

 

A part de les col·laboracions esmentades entre diferents regidories de 

l’Ajuntament de Manresa per incloure la perspectiva LGTBI en les accions, hi 

ha hagut altres col·laboracions esporàdiques, que s’han formulat a través 

d’activitats diverses, que treballen també en la línia de la sensibilització o 

visibilització de les persones LGTBI+. Aquestes han estat:  

 

 (Feminismes i LGTBI i Infància) Sessió de contes taller “Xup-xup de contes 

per la igualtat i la diversitat de gènere” al Campi qui Jugui (espai del conte a les 

5 de la tarda) a càrrec de Gates Gatunes (encisadora de paraules), els dies 30 

de desembre de 2019 (15 infants, més pares i mares) i 3 de gener del 2020 (25 

infants, més pares i mares). La proposta d’aquest taller és l’explicació d’un 

conte amb perspectiva de gènere, i amb l’ajuda de disfresses traspassar el 

protagonisme del conte als infants que representen una sèrie de personatges i 

modifiquen la història a través dels valors de la igualtat i la diversitat. En cas 

que el grup d’infants no vulgui participar, la contacontes explica tres històries 

transmissores dels valors de la diversitat i la igualtat de gènere.   

 

 (Feminismes i LGTBI i Cooperació) Exposició “Dones defensores dels drets 

humans”, promoguda per l’Ajuntament de Manresa i la Casa per la Solidaritat i 

la Pau Flors Sirera, amb el suport d’entitats del Consell Municipal de Solidaritat.  

 

Introducció d’un plafó explicatiu sobre l’activista trans* i afroamericana Marsha 

P. Johnson, que va lluitar pels drets de les persones LGTBI+ i sobretot de les 

persones trans*, com també per la lluita contra el VIH, des de finals de la 

década dels 60 fins a la seva mort, el 1992.  

 

L’exposició vol esdevenir un reconeixement per a totes aquelles dones, 

reconegudes i anònimes, que treballen permanentment en la consecució i 

consolidació de drets, reconeixent a més les violències específiques que 

pateixen per la seva tasca. Així,  l’exposició mostra la lluita de les dones per la 

defensa de la terra i el medi ambient, pels drets a la participació social, pel dret 

a decidir lliurement, entre d’altres. També vol ser un record per a totes aquelles 

dones que, com la manresana Flors Sirera, van ser assassinades mentre 

treballaven per construir societats més justes. 
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 (Cultura i Biblioteques) Cada any, des de les dues biblioteques municipals es 

porta a terme l’adquisició de contes i llibres sobre la diversitat afectiva, sexual i 

de gènere. Des de la Biblioteca del Casino es destina un pressupost anual de 

250 € per aquesta compra, i a la Biblioteca de l’Ateneu les Bases també es 

destina una part del pressupost anual per adquirir aquests materials. 

 

 (Cultura) Des de la Regidoria de Cultura, al llarg del 2020 s’han programat les 

següents propostes culturals sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere:  

- Biblioteca del Casino: Lectura de “El género en disputa”, 

de Judith Butler, al Club de lectura de filosofia. 

- Cine Club (Plana de l’Om): Projecció de la pel·lícula 

“Retrato de una mujer en llamas”,  de temàtica LGTBI al 

8/3/2020.  

- Festivals “Mostra de films de dones” i “Docs 

Barcelona” van oferir visionats on line (a través de la 

plataforma Filmin). Alguna de les propostes era sobre  

temática LGTBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 


