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1 Presentació
La nostra Comarca la formem persones de diverses particularitats, tendències i condicions.
Som una Comarca petita on de cada poble podem veure el campanar veí i la nostra ruralitat
sovint esta plena d’avantatges socials però altres vegades poden condicionar la llibertat de
les persones.
Des del Consell Comarcal de la Ribera d’ Ebre treballem, transversalment des de totes les
àrees en tots els àmbits de la vida de les persones i, per això i ara, és per a mi un goig que el
Pla de Polítiques LGTBI del CC de la Ribera d’ Ebre vegi la llum.
És un Pla treballat amb professionalitat i molta cura i pretén sensibilitzar a la ciutadania i
garantir els drets LGTBI.
Als pobles també s’ ha de poder viure lliurement i, sense perjudicis, la identitat de gènere i
orientació sexual.
Avui us fem a mans aquesta aposta política d’ incorporar la mirada LGTBI.
El fet de tenir un SAI que aixopluga incidències i denuncies d’aquest col·lectiu ens ha fet
veure encara més la necessitat d’ aquest Pla.
Treballem per una Ribera d’ Ebre lliure d’ estereotips de gènere i per això volem garantir
tots els drets.
Tenim a les mans un bon treball professional que ens ajudarà a fer una bona feina.

Gemma Carim
Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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Introducció
El Pla de Polítiques LGTBI de la Ribera d’Ebre, és el marc de referència bàsic de les
polítiques que promouen l’eliminació de les desigualtats causades per raó de
l’orientació sexual, la identitat de gènere i expressió de gènere.
Es tracta d’un instrument de planificació i priorització de les actuacions en matèria
d’igualtat LGTBI a la Ribera d’Ebre, és a dir, una eina de treball transversal que
incorpora diverses àrees i competències comarcals i municipals i, com a tal, requereix
l’adquisició de compromisos polítics.
Els ens locals tenen l’obligació d’incidir en erradicar les desigualtats i violències que
provoquen l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la interfòbia (LGTBIfòbia, en endavant) per tal de treballar en pro del respecte de totes les persones,
independentment de la seva identitat de gènere i d’orientació sexual.
La intenció de fer aquest pla és elaborar una estratègia d’actuació global i
comprometre’s a intervenir de forma sostinguda en la lluita pels drets de les persones
LGTBI.
Les polítiques LGTBI comparteixen l’arrel amb les polítiques d’igualtat de gènere, ja
que totes dues sorgeixen de la necessitat de pal·liar les discriminacions que suscita el
patriarcat, segons el qual, l’home mascle heterosexual és el centre de totes les coses, i
tot allò que no encaixa en aquesta lògica masculina sexual binària conté el risc
potencial de patir desigualtat. Les dones són col·locades en una categoria social
inferior respecte als homes, segons les teories masclistes sustentades pel patriarcat, i
totes aquelles persones que mostren una identitat afectiva-sexual i/o una orientació
sexual diferent de l’heterosexual són també discriminades segons el sistema de valors
heterosexistes. Trobem, doncs, que aquestes desigualtats i discriminacions venen
donades per una estructura social i cultural que les sosté.
Tot i això, cal tenir present les diferències a l’hora d’abordar unes i altres polítiques, en
l’àmbit municipal. D’entrada és evident que en les polítiques LGTBI cal analitzar-les des
d’una perspectiva que inclogui el sexe i el gènere, com en el cas de les teories per
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treballar les problemàtiques home-dona, però, a més, incloure-hi i subratllar-hi la
incorporació de la variable «sexualitat».
Les polítiques LGTBI es troben en un moment de gran impuls en bona part gràcies a la
Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
aprovada pel Parlament de Catalunya. Alhora, aquesta llei és el resultat de la lluita del
moviment LGTBI i de les persones que, des de diferents àmbits, han impulsat la lluita
contra la discriminació d’aquest grup social. No obstant això, les polítiques locals en
aquesta matèria han estat fins ara un tema poc treballat en el nostre context: les
realitats de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals (LGTBI) han
quedat invisibilitzades i manquen eines per tal que les polítiques públiques siguin
inclusives de la diversitat afectiva-sexual i de gènere. En aquesta línia, del que es tracta
és de tenir en compte aquesta diversitat perquè les polítiques no reprodueixin
l’exclusió d’aquestes realitats, i perquè siguin més inclusives. Aquest impuls, doncs,
suma amb la resta d’esforços que, des de diferents àmbits, tenen com a finalitat
garantir que les polítiques locals contribueixin a la transformació de societats més
igualitàries i respectuoses amb la diversitat de la seva ciutadania.
El paper del món local és primordial per a aquesta transformació, amb el suport legal
de la Llei 11/2014, i per la seva proximitat amb la ciutadania, pot desplegar polítiques
LGTBI, seguint l’experiència de què ja disposa amb la lluita per la igualtat de gènere i
els antecedents en combatre l’LGTBI-fòbia al llarg de la història.
És atenent aquest marc de partida que els consistoris i el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre es comprometen a combatre les desigualtats i discriminacions LGTBI. En
aquest document es presenta el Pla de Polítiques LGTBI de la Ribera d’Ebre.
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Marc conceptual de les polítiques LGTBI
El concepte de diversitat afectiva-sexual i de gènere s’emmarca en una perspectiva de
gènere i feminista, que vol anar més enllà de les persones LGTBI i oferir una mirada
més global del gènere i de la sexualitat, que no només comprèn aquesta població sinó
el conjunt de la ciutadania, perquè la intenció és crear i potenciar unes estructures
socials basades en el respecte per a tothom.
A partir de l’any 2004 es comencen a implementar a Catalunya polítiques d’igualtat per
raó d’orientació afectiva sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, esdevenint
un territori pioner en l’àmbit europeu. (Coll-Planas i Cruells, 2013). Des de llavors, la
Generalitat de Catalunya a través del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual
(28 de juny de 2005), la creació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals,
Transgèneres i Intersexuals (per Decret de 26 de juny de 2007) i el Pla
Interdepartamental per a la no-discriminació de les persones homosexuals i
transsexuals (el 5 de setembre de 2006) ha implementat mesures per erradicar les
violències envers el col·lectiu LGTBI, anomenada LGTBI-fòbia. El 2014, el Parlament de
Catalunya aprova la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia que suposa una fita de la demanda històrica del ric teixit associatiu que ha
liderat durant dècades la reivindicació dels drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals, que han assolit en els darrers anys un reconeixement
socials i polític que se’ls havia negat.
El nivell de desenvolupament de les polítiques LGTBI no es pot entendre si no tenim en
compte l’impuls de l’activisme. Cal tenir en compte que el moviment gai i lèsbic català
va ser pioner a l’Estat. La primera actuació política organitzada en contra de
l’homofòbia va ser el 1970, quan s’estava discutint a les Corts espanyoles
l’avantprojecte de Llei de perillositat i rehabilitació social (LPRS). Davant d’aquest fet,
Armand de Fluvià i Francesc Francino (futurs creadors del Moviment Espanyol
d’Alliberament Homosexual) van iniciar una campanya per evitar la criminalització de
les pràctiques homosexuals (Fluvià, 2003). El 1975, el naixement del Front
d’Alliberament Gai a Catalunya iniciarà una nova etapa d’un activisme amb una alta
incidència pública i que el 1977 convocarà la primera manifestació il·legal, per
l’alliberament lesbià i gai (Rodríguez i Pujol, 2008). Un any després, amb l’arribada de
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la democràcia el 1976, un grup d’activistes van crear l’Institut Lambda, pensat com a
centre de serveis per a homosexuals, que posteriorment va esdevenir el Casal Lambda.
Durant la dècada dels 80 es va constituir la Coordinadora Gai-Lesbiana, liderada per
Jordi Petit, que va arreplegar tot un conjunt d’associacions LGTBI. Als anys 90
l’arribada del VIH/SIDA va colpejar de manera molt acusada la comunitat gai i van
sorgir tot un seguit d’associacions (Gais Positius, Projecte Noms, Act Up, entre moltes
altres) per donar suport, informació i prevenció, cobrint necessitats que les
administracions públiques es negaven a satisfer.
Han estat molts anys de lluita i de visibilitat, que han donat com a resultat que moltes
persones LGTBI, principalment les lesbianes, es decidissin a formar família i tenir
criatures. Va ser l’any 2001 quan es va crear a Catalunya, l’FLG, la primera associació
de Famílies de Lesbianes i Gais del territori espanyol. La feina activa de l’FLG, en
l’àmbit polític i amb els mitjans de comunicació, va ser decisiva per a l’aprovació al
Parlament de Catalunya, el març de 2005, de la llei que va permetre l’adopció conjunta
de parelles lesbianes i gais. Tres mesos més tard, s’aprova a Madrid la llei de
matrimoni igualitari. Semblava que s’havia arribat a la igualtat de drets de les persones
LGTBI del nostre país.
La realitat ha mostrat que els drets de les persones LGTBI continuen sent vulnerables i
amb una presència invisibilitzada. De manera que l’any 2012, tot un seguit
d’associacions LGTBI del nostre territori, impulsades per cinc d’elles (el FACG, Casal
Lambda, Gais Positius, FLC-Associació de Famílies LGTBI i AMPGIL-Associació de Mars i
Pares de Gais i Lesbianes), es va constituir en la Plataforma LGTBI.cat, la primera gran
conquesta de la qual va ser l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 11/2014.
Des de fa dècades alguns ajuntaments han començat a desplegar polítiques municipals
LGTBI. Tot i que no són gaire nombrosos s’ha de reconèixer una existència
d’antecedents locals en aquestes polítiques municipals. Normalment, les actuacions
d’aquests ens locals només compten amb un programa específic LGTBI, i acostumen a
desenvolupar algunes accions dins dels programes d’Igualtat de Dones, o en algun cas
des del programa de Joventut dels Ajuntaments.
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A continuació, es presenta un glossari de les definicions i expressions dels temes
específics que utilitzem al llarg d’aquest document amb l’objectiu de clarificar
prèviament la lectura a les persones que no estiguin familiaritzades amb la matèria.
LGTBI: abreviatura de lesbianes (L), gais (G), trans* (T), bisexuals (B) i intersexuals (I).
L’acrònim LGTBI és fruit de les transformacions en el moviment per l’alliberament
sexual i de gènere. És una categoria en permanent reconstrucció, i prova d’això és que
la lletra «i» d’intersexual hi ha estat afegida molt recentment. De fet, si mirem arreu
del món, l’acrònim no té les mateixes lletres a totes les ciutats.
Lesbiana: Dona que se sent emocionalment o sexualment atreta per altres dones.
Gai: Home que se sent atret emocionalment o sexualment per altres homes.
Bisexual: persona (home o dona) que se sent atreta pels dos sexes, dones i homes.
Trans*: es refereix a les persones que se senten del gènere contrari al que se’ls ha
atribuït en néixer segons llurs característiques biològiques i a les persones que no
s’identifiquen ni amb un home ni amb una dona segons la concepció tradicional dels
gèneres, tot això amb independència que aquestes persones s’hagin sotmès o no a una
intervenció quirúrgica.
Cisgènere: persona que se sent del gènere que li va ser atribuït en néixer segons les
seves característiques biològiques
Transvestit/da: persona a la qual li agrada utilitzar roba que no es correspon amb el
gènere segons les normes establertes. No és quelcom constant en la seva vida, i no té
a veure amb la seva orientació sexual.
Intersexuals o persones amb diferències de desenvolupament sexual (DDS): són
aquelles persones que han nascut amb unes característiques genitals que la societat
no ha sabut identificar com a femení ni com a masculí, donat que presenta
característiques físiques de dos sexes.
Queer: persona que no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres (masculina i
femenina) i rebutja d’identificar-se amb un home o amb una dona o amb una
orientació sexual específica.
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Orientació sexual-afectiva: fa referència a l’atracció emocional, romàntica o sexual
envers persones del mateix sexe o del sexe oposat. Què ens agrada. En gran mesura,
els nostres gustos estan dirigits per l’educació rebuda, la qual cosa ens encamina cap a
l’heterosexualitat.
Identitat de gènere: “fa referència a l’experiència de gènere que una persona sent
internament i individualment, que pot coincidir o no amb el sexe assignat en néixer, i
comprèn la percepció personal del cos” (FRA, 2009). Què ens sentim, és a dir, home,
dona o una altra opció que no es correspon amb les anteriors.
Expressió de gènere: és l’expressió d’un/a mateix/a com a dona o com a home en la
presentació externa o l’aparença a través del comportament, la indumentària, el
pentinat, la veu, els trets físics, etc.” (Takács; 2006). La nostra societat pren com a
masculí un determinat estereotip, i com a femení, un altre de diferent.
Sexe: fa referència a les característiques sexuals primàries i secundàries del nostre cos
(cromosomes, gònades, càrrega hormonal, genitals, etc.). La biologia ha classificat
tradicionalment els cossos entre les categories de mascle i femella, però no tots els
cossos poden encasellar-se en aquestes dues categories.
Reassignació de sexe: procés mitjançant el qual una persona trans* pot modificar les
seves característiques anatòmiques sexuals per adaptar-les a les del gènere amb el
qual s’identifica.
Heterosexualitat: és l’atracció emocional, romàntica o sexual envers les persones
del sexe oposat.
Homosexualitat: és l’atracció emocional, romàntica o sexual envers les persones del
mateix sexe.
Pansexualitat: és l'atracció física, emocional, intel·lectual, espiritual, romàntica, fins i
tot filosòfica, cap a qualsevol persona més enllà del seu gènere o sexe. En una persona
bisexual, a diferència d’una pansexual, l’atracció es basa en l’aspecte físic de l'home i
de la dona com a objecte de desig. En canvi, la persona pansexual no veu homes ni
dones, sinó que veu persones.
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LGTBI-fòbia: concepte que agrupa la lesbofòbia, l’homofòbia, la transfòbia, la bifòbia i
la interfòbia. És la por o l’aversió irracional contra les persones lesbianes, gais,
bisexuals, trans* i intersexuals.
Homofòbia: és la por o l’aversió irracional contra l’homosexualitat i contra les
persones lesbianes, gais o bisexuals (LGB) basada en el prejudici” (FRA, 2009).
Transfòbia: es pot descriure com la por irracional a la no conformitat de gènere o la
transgressió de gènere, com ara la por o l’aversió a les dones masculines, els homes
femenins, les persones cross dressers, trans* o d’altres que no s’adiuen amb els
estereotips de gènere.
Heteronormativitat: es defineix com “el reforç que s’observa, per part de moltes
institucions socials, de determinades creences sobre el suposat paral·lelisme entre
sexe, gènere i sexualitat, el qual es dona per fet. Algunes d’aquestes creences són: la
idea que les persones es classifiquen en dues categories complementàries diferents:
home i dona; que les relacions sexuals i conjugals només són normals si es donen entre
persones de sexes diferents, que les relacions íntimes entre persones del mateix sexe
no tenen valor sexual o que cada sexe li correspon un rol natural a la vida.
Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals: és un
espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones
LGTBI i com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en
aquest àmbit, sens perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens
que la legislació estableixi. En aquest Consell hi tenen representació les associacions
que treballin principalment en favor dels drets de les persones LGTBI i persones i
professionals que hagin destacat per llur tasca i expertesa en aquest àmbit.
Servei d’Atenció Integral (SAI): és l'òrgan coordinador de les polítiques LGTBI, ofereix
un servei d’atenció integral per a atendre les persones que pateixen, hagin patit o
estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la
identitat de gènere o l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes
adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats d’aquestes persones.
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Actualment, a la societat heteropatriarcal en la qual ens han educat s’estableix que les
persones nascudes amb un sexe «mascle», han de tenir una identitat de gènere
«home», una expressió de gènere «masculina» i una orientació sexual «heterosexual».
De la mateixa manera, les persones nascudes amb un sexe «femella», han de tenir una
identitat de gènere «dona», una expressió de gènere «femenina» i una orientació
sexual «heterosexual».
Per tant, l’heterosexualitat, com a norma, té un paper essencial en el manteniment del
sexisme, perquè permet construir com a complementaris el principi de la feminitat i el
de la masculinitat.
En canvi, la perspectiva de la diversitat afectiva-sexual i de gènere planteja que aquest
ordre no és natural, sinó que és una construcció social i cultural, que deixa moltes
persones fora de la norma i ser fora de la norma vol dir no encaixar en la societat i ser
castigat, exposant-se a diferents formes de discriminacions i violències.
Això afecta principalment les persones LGTBI però també moltes persones cisgènere
heterosexuals que se senten incòmodes en aquest model. Per això, quan es parla de
diversitat afectiva-sexual i de gènere es fa referència a un dret de la ciutadania en
general i no exclusivament de les persones LGTBI. I és que totes les persones viuen
sota aquesta norma social que les escindeix i les impedeix acceptar la complexitat de la
seva identitat i del seu desig.
L’acrònim LGTBI és fruit de les transformacions en el moviment per l’alliberament
sexual i de gènere. És una categoria en permanent reconstrucció, i prova d’això és que
la lletra «i» d’intersexual hi ha estat afegida molt recentment. De fet, si mirem arreu
del món, l’acrònim no té les mateixes lletres a totes les ciutats.
No s’ha d’oblidar que la població LGTBI és molt heterogènia i presenta realitats amb
necessitats específiques molt diverses. A més, per aproximar-nos a la complexitat del
grup cal adoptar una perspectiva interseccional. Aquesta perspectiva parteix
d’entendre que els diferents eixos d’opressió s’entrellacen en una matriu en el marc de
la qual es constitueixen individus en diferents i canviants posicions de poder (Collins,
1991). Des d’aquesta òptica, se sosté que no es pot ser lesbiana, trans* o gai en el buit:
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les persones trans*, gais, heterosexuals o lesbianes són d’una determinada classe
social, edat, procedència i un llarg etcètera de dimensions estructurals que configuren
les seves trajectòries vitals, les seves discriminacions i els seus privilegis (Coll-Planas,
2013). En dissenyar polítiques, cal tenir present aquesta complexitat i com s’hi creuen
els diferents eixos d’opressió.
En els darrers anys, l’estratègia de l’acrònim ha estat àmpliament qüestionada per diverses
raons. En primer lloc, perquè ha tendit a homogeneïtzar les necessitats fent que el relat
del fet LGTBI estigués molt centrat en l’experiència dels homes gais i invisibilitzés les
experiències de les dones lesbianes, les persones trans* i les persones bisexuals.

Així, la representació del grup social no ha estat exempta de tendències sexistes que
han desplaçat les dones lesbianes i trans* a un segon terme tant en les prioritats de
les reivindicacions com en la visibilitat social del moviment. Aquestes desigualtats
internes han de ser tensions que cal saber interpretar per no quedar-se amb una
panoràmica esbiaixada d’aquest grup social.
En segon lloc, el debat que està ara sobre la taula en relació amb l’acrònim és la
inclusió de la intersexualitat a les sigles LGBT en un context on el moviment intersexual
és gairebé inexistent, està desvinculat del moviment LGBT i no n’ha demanat la seva
inclusió.
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Marc legal i normatiu de les polítiques LGTBI
El marc legal que regeix la discriminació en diversitat afectiva sexual, d’identitat i
d’expressió de gènere que afecta el col·lectiu de persones LGTBI es recull en diversos
documents internacionals, europeus, estatals i autonòmics i que es concreten a
continuació:
•

Principis de Yogyakarta sobre l’aplicació de la Legislació Internacional de Drets
Humans en Relació amb l’Orientació Sexual i la Identitat de Gènere (2006): els
principis de Yogyakarta s’ocupen d’una àmplia gamma de normes de drets humans
i de la seva aplicació a les qüestions relatives a l’orientació sexual i la identitat de
gènere. Preocupats perquè totes les regions del món les persones pateixen
violència, discriminació, exclusió, estigmatització i prejudicis a causa de la seva
orientació sexual o identitat de gènere. Conscients que històricament les persones
han patit violència dels seus drets humans perquè són lesbianes, homosexuals o
bisexuals o se les percebi com a tal, a causa de la seva conducta sexual de mutu
acord amb persones del seu mateix sexe o perquè són persones transsexuals,
transgèneres o intersexe o se les percebi com a tal. La legislació internacional de
drets humans imposa una absoluta prohibició de la discriminació pel que fa al ple
gaudi de tots els drets humans, civils, culturals, econòmics, polítics i socials. També
imposa que el respecte als drets sexuals, a l'orientació sexual i la identitat de
gènere és essencial per a la realització de la igualtat entre homes i dones i que els
estats han d'adoptar totes les mesures apropiades per eliminar els prejudicis i les
pràctiques que es basin en la idea de la inferioritat o superioritat de qualsevol dels
sexes o en rols estereotipats per a homes i dones. A més, la comunitat
internacional ha reconegut el dret de les persones a decidir lliurement i
responsablement en assumptes relacionats amb la seva sexualitat, incloent-hi la
salut sexual i reproductiva, sense patir coerció, discriminació, ni violència.

•

Organització Mundial de la Salut: El 17 de maig de 1990, l’homosexualitat és per fi
eliminada de la llista de malalties de l’OMS, però com a contrapartida continua
classificant la transsexualitat com a malaltia mental fins al 18 de juny del 2018. La
transsexualitat deixa de ser classificada com la “incongruència de gènere” dins de
la classificació de les malalties mentals, i se situa dins del capítol de les disfuncions
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sexuals. És a dir, perd la categoria de trastorn psicològic per quedar-se en una
qüestió física: la falta d’adequació del cos al gènere que sent la persona. Amb
aquesta decisió s’evita donar justificacions a qui intenta curar o tractar la
transsexualitat, el que suposa una agressió per les persones transsexuals i és causa
de discriminació i violència. La despatologització de la transsexualitat, ajudaria a
agilitzar el procés d’assignació al gènere sentit de les persones transsexuals a
Espanya, ja que la llei actual exigeix un diagnòstic psicològic per iniciar els
procediments mèdics corresponents. En deixar de considerar la disconformitat de
gènere com una malaltia mental, aquest pas manca de sentit.
•

Codi penal: El Codi Penal del 1995 de l’Estat espanyol defineix com a
circumstàncies agreujants “cometre delicte per motius racistes, antisemites o una
altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima,
l’ètnia, raça o nació a la qual pertanyi, el seu sexe, orientació o identitat sexual, la
malaltia que pateixi o la seva discapacitat”. Estableix l’article 22.4 un agreujant
relatiu a la discriminació per motius d’orientació o identitat sexual i el 510 tipifica
l’exaltació de l’homòfoba. En conseqüència, les denuncies per la via penal que es
realitzen a Catalunya s’executen en virtut del que disposa al Codi Penal. La reforma
duta a terme el 2015 suprimeix el llibre dedicat a les faltes, que passen a ser
delictes lleus o sancions administratives, cosa que afecta les agressions verbals,
que passen a ser considerades sancions administratives.

• Estatut d’Autonomia: És la norma institucional bàsica a Catalunya i en el seu
contingut a l’article 15, es reconeix el dret a totes les persones “a viure amb
dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractament i de tota
mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat
personal”. Així com incita als poders públics a garantir la projecció jurídica,
econòmica i social de les diverses modalitats de família (article 40.2) i promoure la
igualtat de les diferents unions
estables de parella, tenint en compte llurs característiques, amb independència de
l’orientació sexual de llurs membres (article 40.7). Així com garantir que els poders
públics de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de
l’orientació sexual i l’erradicació de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que
atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones (article 40.8).
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•

Constitució espanyola: és la norma suprema de l’Estat espanyol i el seu contingut
de l’article 14 afirma que “els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui
prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

•

Llei 11/2014 per a garantir els drets LGTBI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia del parlament de Catalunya: Llei de temàtica administrativa que
urgeix els drets de les persones LGTBI, fa garant d’aquests drets i té un règim
d’infraccions i sancions (article 35) pròpies relacionades amb el contingut de llei,
aplicable sempre dins del marc d’aquesta llei. L’aplicació d’aquesta llei, tal com ho
indica aquesta, es fa des de l’organisme coordinador de polítiques LGTBI, que el
2015, 2016 i 2017 ha estat l’Àrea LGTB del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la Llei 11/2014 és
“desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals (LGTBI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a
assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena
llibertat”. La Llei recull la demanda històrica del ric teixit associatiu que ha liderat
durant dècades la reivindicació dels drets del col·lectiu LGTBI
que han assolit en els darrers anys un reconeixement social i polític que se’ls havia
negat, però que encara és lluny de la plena normalització.
L’article 3.2. Obliga la Generalitat i els ens locals del territori a promoure les
condicions per fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.
I l’article 6 obliga a assegurar la cooperació interadministrativa, com a principi
orientador. L’Àrea per a la Igualtat de Tracte i no Discriminació de Persones
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals de la Generalitat de
Catalunya té com a funcions impulsar el desplegament i avaluar la implementació i
el compliment de la llei.
La Llei exposa la creació d’un servei d’atenció integral (SAI), un òrgan consultiu
permanent i un òrgan rector i coordinador de les polítiques LGTBI. Així mateix,
estableix diverses mesures per aplicar des de les escoles, les universitats, les
entitats de la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’acció
social, l’ordre públic i de privació de llibertat, mercat de treball, famílies LGTB i
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homes i dones del col·lectiu LGTB per aplicar una discriminació positiva en favor del
col·lectiu LGTB amb un sistema de sancions i uns determinats reglaments. Algunes
d’aquestes mesures recollides s’han de desenvolupar des de l’àmbit local, per la qual
cosa el Pla permet desplegar part de les accions recollides en aquest text legal.

D’altra banda, també s’han aprovat o facilitat altres qüestions relacionades amb
l’aplicació de la Llei 11/2014. Concretament, després de dos anys de treball amb la
comunitat trans* el Departament de Salut de La Generalitat, el 2017 s’ha aprovat
el nou model d’atenció a la salut de les persones trans*, el qual suposa un canvi
respecte als protocols anteriors, principalment perquè suprimeix la necessitat d’un
diagnòstic per accedir a qualsevol servei, atenció o tractament.
•

En l'àmbit estatal es destaquen les principals iniciatives legislatives que afecten les
persones LGTBI: la Llei 13/2005, d’1 de juliol, que va permetre el matrimoni entre
persones del mateix sexe; la Llei 14/2006, de 26 de maig, que va regular els drets
de les dones lesbianes en matèria de reproducció humana assistida; la Llei 3/2007,
de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe
per a persones transsexuals; la Llei 62/2003, de 30 de desembre, que regula la
igualtat de tracte i la no-discriminació laboral per raó d’orientació sexual; i la Llei
3/2005, del 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1988 del Codi de Família.

• En l'àmbit europeu s’han d’esmentar les resolucions del Parlament Europeu del 8
de febrer de 1994, del 18 de gener de 2006 i del 24 de maig de 2012, relatives a la
igualtat de drets de lesbianes i gais i a la lluita contra la discriminació i l’homofòbia;
la Directiva 2000/78/CE, del Consell, relativa a l’establiment d’un marc general per
a la igualtat de tracte al lloc de treball i en l’ocupació; i la Carta de drets
fonamentals de la Unió Europea, que consagra la prohibició de discriminació per
orientació sexual com a dret primari de la Unió. La Carta dels Drets Fonamentals de
la Unió Europea, en el seu article 21 consagra, entre altres, la prohibició de
discriminació per orientació sexual com a dret primari de la Unió Europea.
• En l'àmbit internacional cal destacar la Resolució 17/19 del Consell de Drets
Humans, què impliquen el dret a la igualtat de tracte de la llei i el dret a ser
protegir contra la discriminació per diversos motius, entre els quals hi ha
l’orientació sexual i la identitat de gènere.
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Metodologia
5.1 Objectius
L’objectiu general del Pla de Polítiques LGTBI de la Ribera d’Ebre és definir un conjunt
integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que totes les persones dels
municipis que conformen la comarca de la Ribera d’Ebre puguin assolir el seu màxim
potencial i participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap
discriminació per raó de la diversitat afectiva-sexual i de gènere.
Es tracta de desenvolupar un marc de referència que orienti els continguts i les
actuacions del conjunt de l’organització comarcal i que s’adreci al ple assoliment de la
igualtat entre persones. És a dir, a la incorporació de la perspectiva de gènere i
afectiva-sexual en tots els àmbits de les polítiques socials, econòmiques, culturals, etc.,
per tal d’assolir la igualtat real i efectiva, afavorint el ple exercici dels seus drets de
ciutadania a totes les persones.
A partir d’aquest objectiu general se n’extreuen quatre d’específics:
•

Elaborar una diagnosi de les polítiques LGTBI de la Ribera d’Ebre

•

Incrementar el compromís polític amb les polítiques LGTBI impulsades pel
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

•

Promoure la transversalització de les polítiques LGTBI

•

Plantejar una proposta integrada i sistemàtica de polítiques i
actuacions comarcals i locals orientades a l’assoliment de la igualtat.

5.2 Continguts
L’elaboració de la diagnosi s’ha fet a partir de diversos eixos que permeten abordar de
manera transversal la situació de desigualtats existents entre persones LGTBI a la
comarca. Els eixos a través dels quals s’ha elaborat aquesta anàlisi són:
1. Context territorial i demogràfic
2. Organització Municipal i comunicació
3. Visibilitat, participació i informació
4. Formació i sensibilització
5. LGTBI-fòbia

19

•

Educació

•

Mercat de treball

•

Esport i Lleure

•

Salut

•

Diversitat cultural i religiosa

•

Acció social i relacions amb les persones

A través d’aquests eixos s’ha pogut fer una diagnosi de la situació a la comarca i
extreure’n uns punts forts en relació a les desigualtats i uns punts febles sobre els
quals treballar. És d’aquí d’on ha sorgit el Pla d’Acció.

5.3 Fases del procés
En aquest apartat del document presentem la metodologia feta servir per elaborar la
diagnosi i l’elaboració participativa del Pla. El procés de diagnosi s’ha basat en dos
qüestionaris en línia, una per a la ciutadania i un altre per personal tècnic i càrrecs
polítics.
També s’han fet entrevistes a persones clau.
L’elaboració del Pla de Polítiques LGTBI de la Ribera d’Ebre es realitza en tres fases.
Són les següents:
Figura 1. Fases de l’elaboració del Pla de Polítiques LGTBI de la Ribera

Fase d'inici

Fase de
diagnosi

Fase
d'elaboració
del pla
d'acció

Font: elaboració pròpia, 2018
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Al llarg del procés s’ha comptat amb la coordinació d’Anna Rel i Mireia Grangé del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
A continuació es descriu cada una de les fases detalladament.

5.4 Fase d’inici
La fase d’inici és el punt de partida de l’elaboració del Pla de Polítiques LGTBI de la
Ribera d’Ebre, permet tenir un primer contacte amb la realitat de la comarca i establir
el procés de recollida d’informació quantitativa i qualitativa que ens permetrà obtenir
una fotografia de la situació de partida per a l’elaboració del Pla de Polítiques LGTBI de
la Ribera d’Ebre.
Amb aquest objectiu, es designa un referent LGTBI al Consell Comarcal, que amb
l’empresa assessora crea un equip motor per portar a terme el pla. Aquest equip
motor és l’encarregat de fomentar la participació activa de la representació municipal i
del teixit associatiu de la comarca, agents socials i cívics i professionals de la matèria
per fer el procés, tant de diagnosi com de disseny del Pla d’acció.

5.5 Fase de Diagnosi
La fase de diagnosi és la més llarga, ja que es recull la informació necessària i s’analitza,
tot identificant els obstacles per assolir la igualtat des de la perspectiva afectiva-sexual
i de gènere a la comarca, i definint quins són els aspectes a millorar. Aquest procés
finalitza amb una primera proposta d’accions per assolir l’objectiu global que és assolir
la igualtat i la no discriminació des de la perspectiva LGTBI.
En aquesta fase l’objectiu és saber quines són les realitats de les persones LGTBI a la
comarca: si pateixen discriminacions i de quin tipus; si hi ha espais de trobada, etc.
Analitzar si a la comarca hi ha LGTBI-fòbia i en quins àmbits o sectors és més present.
Conèixer el nivell d’implementació de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en les
diferents àrees del Consell Comarcal i els diversos ajuntaments de la comarca i el grau
de coneixement que tenen sobre aquest el personal tècnic i polític.
Analitzar els projectes o les accions amb perspectiva LGTBI que s’han portat a terme al
Consell Comarcal i als ajuntaments.
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Analitzar estratègies d’actuació que s’hagin portat a terme en municipis de la comarca
i que es puguin incorporar en el Pla.
Per tant, el que es pretén és conèixer la situació de la igualtat de gènere i afectivasexual a la comarca, tenir una fotografia del funcionament de les polítiques LGTBI que
s’estan realitzant, el treball intern i la sensibilització de l’organització en matèria LGTBI.
En el procés s’ha comptat amb tres tècniques de treball de recollida d’informació que
presentem a continuació:
TAULA 1. Tècniques de treball de recollida d’informació emprades
TÈCNIQUES DE TREBALL

DESCRIPCIÓ

Anàlisi documental

Polítiques i actuacions anteriors, informes,
estadístiques, memòries, material de
difusió, altra documentació disponible.

Entrevistes

Entrevistes a persones clau de diferents
àmbits en el territori.

Enquestes en línia

Dues enquestes en línia per ciutadania i
personal polític i tècnic.

Taula de treball

Una vegada feta la diagnosi es constitueix

supramunicipal LGTBI de la la Taula de treball supramunicipal LGTBI
Ribera d’Ebre

de la Ribera d’Ebre. La constitució es va fer
el 10 d’abril del 2019 en un acte en què es
va presentar la diagnosi i es va obrir un
debat del qual van sorgir algunes idees pel
Pla d’Acció
Font: elaboració pròpia, 2019

Quant a les entrevistes a persones clau, aquestes s’han realitzat al personal tècnic del
SAI (servei d’atenció integral) i les persones responsables de diversos serveis i àmbits:
-

Serveis educatius
Biblioteques
Salut
Cos dels Mossos d’Esquadra
Oficines de Treball
Associació LGTEBRE
SAI
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I han respost les persones responsables de:
-

SAI
El Cos dels Mossos d’Esquadra
Biblioteques
Responsables de Salut

Qüestionari en línia adreçat al col·lectiu LGTBI i a la ciutadania en general
Per tal de recollir informació directa de persones que volguessin participar i donar la
seva opinió sobre les problemàtiques de les persones LGTBI, es va elaborar una
enquesta en línia, que permetia l’anonimat de qui la responia. El qüestionari es va
donar a conèixer a través de les xarxes de contactes del Consell Comarcal i els
municipis de la comarca de la Ribera, l’associació (LGTBI) LGTeBre i dels pregons
municipals a través de l’aplicació
EBANDO.
El qüestionari tenia com a objectiu conèixer les problemàtiques de les persones LGTBI
de la comarca de la Ribera en diferents àmbits (relació amb l’administració, Educació,
Treball, etc.) i recollir propostes d’actuacions que consideren que hauria de portar a
terme l’administració local. El qüestionari va estar actiu des del 13 al 25 de novembre
del 2018 i es van rebre 165 respostes, pràcticament un 1% de la població.
A continuació presentem el perfil de les persones que han contestat el qüestionari. Pel
que fa al gènere i l’orientació sexual, podem observar la majoria de les persones
enquestades són dones: heterosexuals (59,4%), bisexuals (7,9%), lesbianes (4,8%), i
trans* (0,6%). Això implica que un 72,7% de les respostes han estat de dones. Si tenim
en compte que un 0,6% ha respost la categoria Intersexual, això implica que només un
26,7% de respostes han estat de persones que s’han identificat com a homes: gais
(3,6%), bisexuals (3%), heterosexuals (20%) i trans* (0,6%).
Resulta sorprenent que hi hagin més respostes de dones lesbianes i bisexuals (12,9%,
en conjunt), que d’homes gais i bisexuals (6,6%, en conjunt), ja que habitualment els
homes gais i bisexuals prenen més la iniciativa i protagonisme quan es duen a terme
aquest
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tipus d’iniciatives i acostuma a costar més aconseguir la participació de les dones
lesbianes i bisexuals.

GRÀFIC 1. Definició de les persones que han respost l’enquesta

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Pel que fa a l’edat, trobem que el 29,7% de les persones que han respost se situen
entre els 36 i 50 anys, seguides d’un 27,3% pel grup de persones entre 18 i 25 anys. Ens
trobem que la població jove, entre els 18 i 35 anys engloben el 22,4% de les persones
enquestades. I Finalment, les persones menors de 18 anys i 65 anys no arriben al 4%
del total. Això, ens fa pensar que el propòsit de l’enquesta de què arribés al conjunt de
la ciutadania ha estat complert, ja que tenim una representació bastant proporcional
de la població de la Ribera. També, cal dir que la baixa participació de persones majors
de 65 anys es pot explicar, també, per la bretxa digital d’aquest col·lectiu.
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GRÀFIC 2. Edat de les persones que han respost l’enquesta

Persones enquestades (Edat)

Més de 65 anys

1; 0,6%
28; 17%

De 51 a 65 anys

49;

De 36 a 50 anys
De 26 a 35 anys

37;

De 18 a 25 anys

45;

Menys de 18 anys 5;

29,7%

22,4%
27%

3%

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Quant al nivell d’estudis de les persones que han contestat, la majoria tenen estudis
superiors, cosa que entra dins els paràmetres habituals de les persones que responen
aquest tipus de qüestionaris. Concretament, un 63% de les persones tenen estudis
superiors i un 26% estudis secundaris. Tan sols un 10% tenen tan sols els estudis
obligatoris i un 1% la primària incompleta.
GRÀFIC 3. Nivell de formació de les persones que han respost l’enquesta
Primària
incompleta;
2; 1%

Formació
Estudis
superiors;
103; 63%

Estudis
obligatoris;
17; 10%
Estudis
secundaris;
43; 26%

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Pel que fa als municipis de les persones que han respost l’enquesta, un 50% són de
municipis d’entre 2.000 i 5.000 habitants i un 27% de municipis més petits, d’entre 500
i 2.000 habitants. De fet, tan sols un 18% de les respostes provenen de municipis de
més de 5.000 habitants.
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GRÀFIC 4. Municipi de les persones que han respost l’enquesta

Municipis de
més de 5.000
habitants; 29;
18%

Municipi

Municipis fins
a 500
habitants; 9;
5%
Municipis de
500 a 2.000
habitants; 45;
27%

Municipis de
2.000 a 5.000
habitants; 82;
50%
Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Qüestionari en línia adreçat al personal municipal (càrrecs polítics i
ajuntaments)
També s’ha elaborat una enquesta en línia per a càrrecs polítics i personal municipal
per tal de recollir informació qualitativa de la seva percepció sobre les polítiques LGTBI
al Consell Comarcal i als ajuntaments.
El qüestionari tenia com a objectiu conèixer les problemàtiques a l’hora d’aplicar
polítiques LGTBI i recollir propostes d’actuacions que consideren que hauria de portar
a terme l’administració local.
El qüestionari va estar actiu des del 13 al 25 de novembre del 2018 i es van rebre 47
respostes. A continuació presentem el perfil de les persones que han contestat el
qüestionari. Pel que fa al gènere i l’orientació sexual, crida l’atenció el fet que totes les
respostes d’aquesta enquesta són persones heterosexuals i la gran majoria dones.
Concretament un 78,7% de dones i un 21,3% d’homes. Hem de fer notar que tot i ser
anònima a l’enquesta es demanava el municipi en el qual es treballa i l’àrea, cosa que
pot haver fet pensar a moltes persones que l’anonimat no estava garantit.
També crida l’atenció el fet que han respost moltes més persones de personal tècnic
que no pas càrrecs polítics. En total, un 72,3% de personal tècnic i un 27,7% de càrrecs
polítics.
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GRÀFIC 5. Ets càrrec polític o personal tècnic?

Persones enquestades
Càrrecs
polítics; 13;
28%
Personal; Càrrecs polítics; 13; 28%
Personal
tècnic; 34;
72%

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Pel que fa a l’edat de les persones que han respost, la majoria tenen entre 36 i 50 anys,
un 55,3% i un 23,4% tenen entre 51 i 65 anys. També han respost l’enquesta joves de
18 a 25 anys i majors de 65 anys.

GRÀFIC 6. Edat de les persones entrevistades?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a càrrecs polítics i personal tècnic 2018

Si ens fixem ara en les administracions de les quals ha respost alguna persona, veiem
que hi ha 8 ajuntaments i el Consell Comarcal. Es tracta dels ajuntaments de Garcia,
Ginestar, la Palma d’Ebre, Miravet, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre i
Vinebre.
Pel que fa a les àrees en què treballen les persones que han respost l’enquesta, són les
següents:
♦ Administració
♦ Alcaldia
♦ Atenció i o Serveis a les persones
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Cultura
Dinamització i promoció econòmica
Intervenció
Premsa
Educació
Esport
Joventut
Gerència
Hisenda i Urbanisme
Intervenció
Registre
Secretaria
Comunicació
Protecció Civil

5.6 Pla d’Acció
Aquesta fase té com a objectiu elaborar una proposta comarcal integral i sistemàtica
de les polítiques LGTBI a la comarca de la Ribera d’Ebre, amb l’objectiu principal
d’aproximar-nos a la igualtat i la discriminació zero. Així, el pla d’acció marca les passes
a seguir al llarg dels pròxims anys, en què s’han de realitzar les accions proposades.
Aquesta fase requereix negociació i consens per part del Consell Comarcal, que serà el
responsable de dur a terme totes les accions reflectides en el pla.
Igualment, s'informarà tots els ajuntaments i altres organismes públics de la comarca
de la Ribera d’Ebre de la possibilitat d'adherir-se a l'aprovació del Pla de Polítiques
LGTBI de la comarca.
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Diagnosi
6.1 Context territorial i demogràfic
6.1.1 Territori
La Ribera d’Ebre pertany a la província de Tarragona al sud del principat de Catalunya,
a les Terres de l’Ebre. Limita al nord amb el Segrià i les Garrigues, a l'est amb el Priorat
i el Baix Camp, al sud amb el Baix Ebre i a l'oest amb la Terra Alta i el Matarranya.
Amb capital a Móra d’Ebre, la comarca s’estén al llarg de 40 km a banda i banda del riu
Ebre i està formada per 17 pobles agrupats en 14 municipis.
Actualment té una població de 22.203 habitants i la majoria de municipis són petits, tal
com presentem a continuació (Idescat, 2017):
-

Fins a 500 habitants (2 municipis): la Palma d’Ebre i Vinebre.

-

De 500 fins a 2.000 habitants (9 municipis): Garcia, la Torre de l'Espanyol,
Miravet, Rasquera, Riba-roja d'Ebre, Ginestar, Benissanet, Tivissa, Ascó.

-

De 2.000 fins a 5.000 habitants (2 municipis): Móra la Nova i Flix.

-

De més de 5.000 habitants (1 municipi): Móra d’Ebre

GRÀFIC 7. Proporció de municipis d’acord amb el nombre d’habitants

Municipis segons habitants
Més de 5.000
habitants

Fins a 500
habitants
20%

7%
De 2.000
fins a 5.000
habitants
13%

Des 500 a
2.000
habitants
60%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2018

La majoria de municipis de la comarca tenen entre 500 i 2.000 habitants (un 60%) i
només un supera els 5.000 habitants. Així veiem, doncs, que la comarca de la Ribera
d’Ebre està conformada majoritàriament per municipis petits.
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La comarca té una extensió de 825,29 km² amb una densitat de 26,9 hab./Km², molt
per sota de la densitat que presenta Catalunya (234,3 hab./Km²). El municipi amb
major densitat és Móra la Nova amb 192,7 hab./Km², seguit de Móra d’Ebre amb 124,7
hab./Km². Les poblacions menys denses són: Tivissa (8 hab./Km²), la Palma d’Ebre (9,4
hab./Km²) i Garcia (10,1 hab./ km²). És per tant, una comarca amb poca densitat de
població.

6.1.2 Població
D’acord les dades d’Idescat (2018), la Ribera d’Ebre té 22.203 habitants, dels quals el
percentatge de dones suposa el 49,3% i el d'homes el 50,7%. Una distribució equitativa
seguint la tendència de Catalunya el 2015 (51,02% de dones i 48,9% d’homes) que s’ha
anat mantenint al llarg dels anys.
Si atenem a l’evolució de la població de la Ribera d’Ebre, observem que aquesta
1

decreix progressivament des de 2010 , en què es va registrar un total de 24.082
habitants. En el cas de Catalunya pel mateix període, s’observa que no segueix la
mateixa tendència de la Ribera d’Ebre, ja que no decreix sinó que hi ha hagut
variacions. De 2010 a 2012 hi ha hagut creixement, de 2012 a 2015 decreixement i a
partir d’aquí hi torna a haver creixement, tal com es presenta a la següent gràfica.
GRÀFIC 8. Evolució de la població de la Ribera d’Ebre i Catalunya, 2010-2017

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2018

Pel que fa a l’evolució demogràfica per sexe a la comarca de la Ribera d’Ebre observem
que la població d’homes és visiblement superior a la població de dones; tot el contrari
succeeix al territori català, on la població de dones és superior a la població d’homes.

1

Es decideix comptabilitzar des de 2010 perquè és l’any amb major població registrada des de 1998.
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Aquest percentatge superior d’homes que de dones a la Ribera d’Ebre possiblement té
relació amb què la comarca de la Ribera d’Ebre sigui territori majoritàriament rural, on
la presència d’homes acostuma a ser més elevada.
GRÀFIC 9. Evolució de la població de la Ribera d’Ebre i Catalunya (per Sexe), 2010-2017

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2018

Que la població creixi és causat per diversos factors, els tres que influeixen notablement
són: la natalitat, la mortalitat i els fluxos migratoris (entrades i sortides per migració).

Si atenem a la gràfica que es presenta a continuació, observem com es pot explicar el
decreixement de la població de la Ribera d’Ebre, en part, per la taxa més gran
mortalitat que de natalitat, i també pel saldo migratori que també és negatiu.
La raó més evident d’aquesta baixa natalitat és el fet que moltes persones joves
emigren per la manca d'oportunitats que hi ha avui a la comarca. En canvi, la
mortalitat és alta perquè la població està envellida, ja que hi ha un percentatge molt
elevat de població major de 65 anys.
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GRÀFIC 10. Creixement Ribera Ebre, 2010-2016
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2018

L’edat de la població és una dada rellevant per conèixer la població, ja que dóna
informació sobre les necessitats i permet projectar sobre el futur de la comarca. Com es
pot observar a la gràfica següent, tant a Catalunya com a la Ribera d’Ebre, el gruix de la
població se situa entre els 15 i 64 anys. No obstant això, veiem que, en comparació amb
Catalunya, a la comarca de la Ribera d’Ebre hi ha representat un percentatge menor de
persones entre els 0 i 14 anys, i un percentatge major de 65 a més de 85 anys. Podem dir,
doncs, que la població de la comarca de la Ribera d’Ebre és més envellida que a la resta de
Catalunya. Això enllaça amb la informació prèviament aportada.

GRÀFIC 11. Proporció de població per edat de Catalunya i la Ribera d’Ebre, 2017
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2018
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Pel que fa a la població estrangera, a la comarca de la Ribera d’Ebre representa el
14,29% de la població i el 13,78% a Catalunya, en el cas de la Ribera amb decreixement
en els darrers anys. El 2010 la població estrangera representava el 16,29% en aquesta
comarca i a Catalunya era del 15,95%.
Si atenem a la distribució per sexes, observem que a la comarca, tot i que decreix el
col·lectiu tant d’homes com de dones, sempre hi ha més població masculina que
femenina.
GRÀFIC 12. Població estrangera desglossada per sexes a la Ribera d’Ebre,2010-2017
2500
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2018

En relació a la composició de la població estrangera, veiem que la Resta de la Unió
Europea amb un 51% és el lloc d’origen de la majoria de població estrangera. En segon
lloc hi ha el continent Africà amb un 33%, seguit de la resta d’Europa (6%), Àsia i
Oceania (5%) i Amèrica del Sud (4%).
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GRÀFIC 13. Població estrangera per nacionalitat
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2018

Per últim, si analitzem els nuclis de les llars, veiem que a la comarca de la Ribera d’Ebre
els nuclis de llars més habituals són les parelles amb fills (36%) de la mateixa manera
que Catalunya, on el percentatge és exactament el mateix. En canvi a la Ribera hi ha
més llars formades per una parella sense fills (29%) que al conjunt de Catalunya on són
el 25%. En canvi, hi ha menys nuclis formats per una sola persona (21%) que al conjunt
de Catalunya, que són un 23%.
GRÀFIC 14. Nuclis de les llars a la Ribera d’Ebre i a Catalunya
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2018
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Per tant, la majoria de nuclis familiars són de parelles amb fills o de
parelles sense fills.

6.2 Organització Municipal i Comunicació
En l’àmbit polític, el Consell Comarcal no compta amb una regidoria específica per
treballar les polítiques LGTBI. Tampoc en té cap dels municipis de la comarca. De fet,
només hi ha quatre municipis de la comarca que tenen regidories d’Igualtat referides a
temes d’igualtat de gènere. Concretament són els municipis d’Ascó, Flix, Miravet i
Móra la Nova.
La Llei 11/2014 en el seu article 3 diu que els ens locals han de garantir el compliment
d’aquesta llei i promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en els àmbits
competencials respectius.
A la comarca de la Ribera d’Ebre un pas important per complir aquesta llei es va fer el
novembre del 2017 amb la inauguració del Servei d’Atenció Integral (SAI) cap a les
persones LGTBI, que va convertir la Ribera d’Ebre en una de les comarques rurals
pioneres en oferir aquest servei.
El SAI ofereix un servei de proximitat, integral i de qualitat a les persones LGTBI i a
tothom que s’hi adreci per qüestions de diversitat sexual o orientació sexual, fent un
acompanyament eficient per donar a conèixer els recursos específics del territori en
aquest àmbit. El servei també permet optimitzar aquests recursos i facilitar la
coordinació institucional per agilitzar i millorar l'acció política i les respostes a la
ciutadania. En aquest sentit, el Servei d’Atenció Integral (SAI) està habilitat per atendre
la recepció de denúncies per possibles situacions de discriminació a les persones
LGTBI, així s'encarrega d'acollir i orientar en la interposició de la denúncia, i també
d'oferir informació sobre les vies i procediment existents. Una altra de les seves
funcions és donar visibilitat al col·lectiu LGTBI entre la població riberenca.
En canvi, als ajuntaments de la comarca actualment no n’hi ha cap que tingui
un referent LGTBI.
Ara bé, el servei SAI del Consell Comarcal és poc conegut de moment a la comarca.
Queda clar en la resposta de la ciutadania de si sabrien on dirigir-se en cas de
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discriminació per qüestions LGTBI. Perquè el 56% de les persones enquestades diu que
no. Però encara queda més clar si s’analitzen només les dades del col·lectiu LGTBI, ja
que en aquest cas el 65% diuen que no sabrien on dirigir-se en cas de discriminació,
agressió... per qüestions de temàtica LGTBI.
GRÀFIC 15. Sabries on dirigir-te en cas de discriminació, agressió... per qüestions de
temàtica LGTBI?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018
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http://www.riberaebre.org/). Tret de la publicació a la casella de Notícies Comarcals
del 2017 de l’anunci de la posada en marxa del nou servei d’atenció integral de les
persones LGTBI, no hi ha cap apartat on faci referència a aquest servei.
Després d’un any en funcionament, el SAI de la Ribera d’Ebre no ha rebut cap
demanda de cap persona usuària. Des del servei, l’opinió de les seves responsables és
que encara no hi ha anat ningú perquè “és un servei nou, cal que es conegui i,
sobretot, cal que les persones del territori se sentin prou apoderades per poder-hi
acudir”. De fet, queda clar que en el seu primer any de funcionament “El fet de tenir
SAI no ha generat cap canvi, encara, perquè estem a les beceroles i hem de fer molta
tasca de visibilització. Esperem que a poc a poc, amb l’apoderament de les persones
LGTBI, aquestes es quedin a la comarca o tinguin una situació normal per poder
expressar-se lliurement amb les famílies i pel carrer”.
D’altra banda, quant a la visibilització del posicionament en favor de la no discriminació
LGTBI, cal remarcar que des del 2017, el Consell Comarcal de la Ribera penja la bandera de
l’Arc de Sant Martí el 28 de juny commemorant la celebració del Dia Internacional de
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l’Orgull Lesbià, Gai, Trans*, Bisexual i Intersexual, que se celebra arreu del món.
Aquesta iniciativa fa visible al col·lectiu LGTBI a la resta de la ciutadania de la comarca.
En aquell primer acte es van condemnar les agressions LGTBIfòbiques o les
declaracions de membres de l'església, que fan més evident la necessitat de desplegar
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, tot sancionant totes
aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones
LGTBI al nostre país”. (Podeu llegir el manifest complet en aquest enllaç:
http://www.riberaebre.org/wp-content/uploads/2017/06/Manifest-LGTBI-ConsellComarcal-Ribera-dEbre-2017.pdf)
Des d’aquest primer acte, des del Consell Comarcal es llegeix el manifest i es penja la
bandera de l’arc de Sant Martí el dia de l’orgull LGTBI i el dia en contra de la transfòbia
i la bifòbia.
També hi ha altres pobles de la comarca que fan activitats de visibilització LGTBI:
♦ A Vinebre pengen la bandera del col·lectiu LGTBI els dies 26 d’abril i 28 de juny;
organitzen un acte i llegeixen el manifest el dia contra la LGTBIfòbia i posen el
punt lila amb informació LGTBI per la Festa Major d’Estiu i pel Concert Jove.
♦ A Móra la Nova des de l'any 2015 es penja la bandera de l'arc de Sant Martí a la
façana de l'Ajuntament i es publicita una foto a les xarxes socials amb els
hashtags que aconsellen des de la federació del col·lectiu LGTBI de les Terres de
l'Ebre.
♦ A la Torre de l’Espanyol pengen la bandera al balcó i el manifest al web per la
diada contra la Lgtbfòbia.
♦ A Flix pengen la bandera de l'arc de Sant Martí els dies 28 de juny i 17 de maig.
També fan cada any una xerrada sobre la temàtica amb l’assessorament de
LGTeBre i diverses accions com tallers sobre aquesta temàtica al Casal i accions
concretes al nou casal com per exemple cartells "mixtos" als lavabos perquè
cadascú entri on vulgui.
♦ A Móra d’Ebre posen el Punt Lila amb informació LGTBI per la Festa
Major d’Estiu.
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Pel que fa a partides pressupostàries destinades a polítiques LGTBI, el Consell
Comarcal el 2018 ha destinat una partida per a polítiques LGTBI de 3.990,05 euros, que
es preveu que es mantingui per al 2019.
Quant a la valoració que càrrecs i personal fan de la importància de la perspectiva
LGTBI, la resposta és molt variada, tot i que majoritàriament positiva. Un 54% de les
persones enquestades creuen que sempre o sovint es dona importància a la
perspectiva LGTBI. Així i tot, hi ha diferència en la valoració entre homes i dones, ja
que només un 13% de les dones diuen que mai es pensa en aquesta perspectiva,
mentre que ho diuen un 30% dels homes.
GRÀFIC 16. Creus que la teva entitat dóna importància a la perspectiva LGTBI?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

També és important tenir en compte que un 62% de les persones que han respost
sabien que s’està en procés d’elaboració del Pla de Polítiques LGTBI de la comarca. És
important comunicar que s’està en procés d’elaboració d’aquest pla per tal de fer-lo al
màxim de participatiu possible. Això afavoreix la sensibilització de les persones en
aquestes polítiques i també permet millorar, tant la diagnosi com el pla d’acció amb la
col·laboració del màxim nombre de persones possible.
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GRÀFIC 17. Tenies coneixement del Pla de Polítiques LGTBI que s'està elaborant a la
comarca?
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Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Ara bé una dada molt significativa és que la majoria de les persones que han contestat
l’enquesta de càrrecs polítics i personal creuen que l’activitat diària del seu ens no
promou la igualtat, en l’àmbit LGTBI, dins de la institució. Veient les respostes
comentades que fan les persones enquestades, sembla evident que en molts casos no
hi ha desigualtats en aquest àmbit però que poc sovint es fan accions concretes per
promoure aquesta igualtat.
GRÀFIC 18. Creus que l'activitat diària del teu ens promou la igualtat en l'àmbit
LGTBI de la institució?

Promoció de la igualtat LGTBI
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Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018
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Les persones que diuen que sí que es fomenta diuen que es fa a través de:
♦ S’ha fet a través de xerrades, actes o tríptics informatius
♦ No sé especificar una manera concreta, però em semblava incorrecte posar
que no es promou la igualtat perquè estaria assumint desigualtats per raons
LGTBI que no he observat a la institució.
♦ Hi ha un pla d'igualtat intern, es participa en formacions per al personal de
l'administració, se celebra el Dia Mundial, activitats per joves, servei
d'atenció, s'està fent la diagnosi per fer un pla d'acció... Per ser una àrea rural,
està prou dinamitzat
♦ Es té un tracte i respecte a tots per igual
♦ S’han fet ponències al respecte i ara es fa aquesta enquesta
♦ S’han fet accions de sensibilització als treballadors i treballadores
♦ Des de l’escola s’han fet projectes d’eduquem en la igualtat; si veiem alguna
classe on hi pot haver algun problema, es treballa des de la tutoria i, amb
xarxa, des de la infermera del Salut i escola. En definitiva des del màxim de
professionals possibles en funció del lloc i de la persona.
♦ Des de l’administració donem igualtat d'oportunitats a tots
♦ Participem en els programes i tractem totes les casuístiques
que se'ns presenten.
♦ S’ha ofert formació al personal i ara es fa la redacció del pla, etc.
♦ No es fa cap discriminació per orientació sexual
♦ Amb les mesures establertes dins del Pla d'Igualtat. Lluint la bandera de
l'arc de St. Martí a la façana Ajuntament, pessebre de l'escola d'Arts
reivindicatiu amb banderes arc St. Martí
♦ Sent sensibles amb el tema i organitzant activitats sensibilitzadores
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De fet, segons diuen des del SAI, “les accions es fan i s’intenta arribar al màxim de gent
possible però no tothom està al mateix nivell de sensibilització i de respecte”.
En canvi, les mateixes persones, sí que creuen que es promou la igualtat de cara a la
ciutadania en l’activitat diària. Concretament un 53% de les persones enquestades
respon que sí que es promou la igualtat de cara a la ciutadania. Així i tot, poca gent
sap dir accions concretes per tal de promoure aquesta igualtat en el dia a dia de la
gent.
GRÀFIC 19. Creus que l'activitat diària del teu ens promou la igualtat en l'àmbit LGTBI de cara
a la ciutadania?
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Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

En aquest cas creuen que es fa a través de:
♦ Amb informació en paper i assessorament personal
♦ Diàriament no en tinc coneixent, sí que sé que es fan xerrades als joves (IES...)
♦ Es fan actes del dia internacional LGTBI
♦ Dia Mundial, servei d'atenció a la ciutadania, tallers de joventut, diagnosi,
pla d'acció...
♦ Promou en quin sentit? No es donen situacions en l'àmbit...
♦ Conscienciant la gent que tots som iguals
♦ Tracte i respecte a tots per igual
♦ Difusió de les ponències per la web del Consell i altres
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♦ A través de jornades i difonent informació
♦ Creació del SAI
♦ Accions de sensibilització als instituts
♦ Promovent la igualtat en totes les activitats dutes a terme.
♦ Sovint ho recordem penjant la bandera encara que no sigui "el
dia", d'aquesta manera ho fem present.
♦ Celebrant el dia internacional pels drets de la comunitat LGTBI
♦ No discriminació
♦ S’han fet tallers de sensibilització
♦ Comunicacions internes i externes amb una redacció que té en compte la
perspectiva de gènere.
♦ Dins de la contractació d’hoste/esses de la Fira, es contracta una persona que
està en fase de transformació de sexe
Quant a la transversalitat de les polítiques LGTBI, la Llei diu en el seu article 6 que la
transversalitat és un principi orientador de l’actuació dels poders públics, i s’ha
d’assegurar la cooperació interadministrativa.
En canvi, la resposta de personal i càrrecs deixa clar que en la majoria d’àrees no s’han
dut a terme actuacions en aquest sentit. A banda, hi ha persones que creuen que no es
pot aplicar la perspectiva LGTBI a la seva àrea.
GRÀFIC 20. Creus que l'activitat diària del teu ens promou la igualtat en relació a les
persones LGTBI a la teva àrea de treball?
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Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

L’aportació de les persones enquestades quant a les activitats que s’han fet o es
podrien portar a terme és:
♦ S’ha fet el Servei d'Atenció Integral (SAI) per a persones LGTBI
♦ S’han fet tallers de diversitat sexual a 1r d'ESO
♦ S’ofereix la maleta de contes a primària amb contes
coeducadors d'aquest àmbit.
♦ S’han fet tallers per joves, es celebra el dia mundial, hi ha el Servei d'atenció a
la ciutadania, i es comencen a fer polítiques actives en matèria LGTBI per
sensibilitzar a la comarca...
♦ Actualment estem en un projecte del Departament de Treball, amb la
realització d'un cartell per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere com a
valor positiu i enriquidor a les escoles de secundària de Catalunya
♦ S’han fet xerrades/tallers al Kant x la Igualtat. Hi ha contes LGTBI a
la maleta pedagògica.
♦ S’està fent una diagnosi de la comarca envers LGTBI i es farà el
Pla d'actuació LGTBI posteriorment.
♦ Es fan activitats de tutoria
♦ S’han fet tallers de diversitat sexual i prevenció de l'assetjament per aquesta
causa als alumnes de 1r d'ESO de la Ribera d'Ebre.
♦ Es fan actes institucionals dies mundials 17 de maig i 28 de juny al
Consell Comarcal i alguns ajuntaments
♦ Al dia internacional de gais i lesbianes es fa una concentració.
♦ S’han fet tallers, planificació, accions de sensibilització i una comissió.
♦ Es podria mostrar als alumnes dels instituts, els diferents contes
existents al mercat on es tracta el tema LGTBI.
Aquestes mateixes persones creuen que s’haurien de potenciar activitats en altres
àrees com les de Cultura i Esports o Governació per incloure la perspectiva de
gènere en àmbits tan essencials com la contractació.
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Formació de les persones de l’administració
En relació amb la formació i la sensibilització (articles 10 i 11), la Llei 11/2014 destaca
que les administracions públiques han de «garantir la formació i la sensibilització
adequada dels i de les 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 justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació» del
personal «tant funcionari com laboral, no transferit d’altres administracions públiques,
per mitjà de convenis de col·laboració o altres instruments». Alhora defineix que els i
les professionals d’aquests àmbits tenen el deure d’intervenir si «tenen coneixement
d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere».
En aquest sentit, les persones responsables del SAI expliquen que durant el 2017 s’ha
ofert formació LGTBI als ajuntaments i personal del Consell Comarcal amb la
Cooperativa Candela. També explica que “Des de la Direcció General de Joventut se’ns
n’ofereix constantment, i de qualitat”.
Igualment en l’enquesta enviada a càrrecs públics i personal administratiu la resposta
és que un percentatge molt petit de persones enquestades creuen que han rebut la
suficient formació. En canvi un 40% asseguren que han rebut formació, però els
agradaria aprofundir més. És destacable que un 37% de les persones enquestades no
han rebut formació, i un 9% tampoc creuen que sigui necessari.
GRÀFIC 21. En relació a la formació sobre diversitat afectiva-sexual i de gènere

En relació a la formació LGTBI
No n’he rebut i no és necessari per a les meves
Funcions 9%
Ja n'he rebut suficient 23%
No n'he rebut,
però
m'interessaria
rebre'n
28%
N'he rebut, però
m'agradaria
aprofundir
40%
Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018
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Algunes d’aquestes persones asseguren, entre altres coses, que “per intervenir cal
conèixer” i que és important la formació per “prendre consciència i valorar la
possibilitat d’incorporar-ho en les meves funcions”.
Concretament les aportacions que fan en aquest cas són:
♦ M'interessaria rebre'n, per tenir més eines a l'hora de fer atenció amb les
persones
♦ Sempre és interessant continuar formant-se i més en un àmbit com aquest que
està en constant evolució.
♦ He participat en formacions i en alguns tallers i dia mundial per difondre en
premsa i web el que es fa a escala comarcal, i tinc contacte amb Joventut del
CCRE per seguir les seves activitats
♦ No tinc clar quina formació puc rebre per a l'exercici de les meves funcions
♦ No he tingut oportunitat de rebre formació pel que fa a aquest tema concret
♦ Sempre apareixen nous conceptes i cal estar al dia.
♦ Crec que es podrien fer xerrades pels pobles.
♦ M'agradaria saber transmetre aquesta diversitat afectiva-sexual i de gènere les
persones més enllà de les meves idees
♦ La resposta no expressa amb la totalitat el meu parer, no ho crec necessari amb
les meves funcions però segueixo, en la mesura del possible, les accions que es
fan al respecte.
♦ La suficient per a les meves funcions en el lloc de treball
♦ Per intervenir cal conèixer.
♦ És positiu tenir formació tant en l'àmbit laboral com personal
♦ Per prendre consciència i valorar la possibilitat d'incorporar-ho en les
meves funcions
♦ Sempre és bo documentar-se
♦ Sempre està bé rebre informació per saber com tractar-ho amb els alumnes
♦ Crec que és interessant però no tinc gens clar que sigui el meu àmbit.
♦ Crec que a la meva edat ja sé tot el que en puc trobar en aquest món
♦ És important formar-se per treballar en aquest àmbit.
♦ A part de la formació crec que és clau mirar-ho amb sentit comú (…)
♦ Sempre és bo més informació per sensibilitzar-nos més
♦ Seria interessant estar més al dia
♦ Em falta informació
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♦ Com poder fer entendre a la població la normalitat afectiva-sexual i de gènere
♦ Com més coses coneixem d'aquest col·lectiu, més ràpid seran acceptats
per tothom.
♦ En cas de rebre'n hauria de ser en línia, ja que degut a la feina no disposo
de molta disponibilitat
♦ No està de més estar informat i aprendre
♦ Penso que es fa una bona feina al Consell Comarcal
♦ Vaig rebre un curs, però crec que podria tenir més coneixements en
aquest àmbit i concretament a l'hora d'aplicar-ho al meu lloc de treball
♦ Nosaltres no discriminem ningú per la seva orientació sexual
♦ Cal actualitzar el coneixement
♦ És molt important aquesta informació. Hi ha moltes persones amb aquesta
situació.
♦ M'agradaria més formació per tal de poder incorporar al dia a dia de la
nostra feina la perspectiva de gènere.
♦ M'agradaria tenir més informació sobre com abordar el tema, com treballar-ho,
etc.
♦ He rebut formació però per dur a terme el pla, no sabria com fer-ho
♦ Fer formació obligatòria a tot el personal de la casa
♦ Doncs que no estat informat i format per aquest punt
♦ L informació sempre ens pot ajudar en alguns casos.
♦ Per poder tenir més coneixement a l'hora de planificar accions
♦ És un tema que encara es tracta poc
♦ N'hem rebut i fem tallers als IES però sempre es pot saber molt més.

Relació de la ciutadania amb l’administració
Pel que fa a la valoració de la relació de la ciutadania amb l’administració, en
l’enquesta feta a la ciutadania, el 97,6% de la població assegura que no ha tingut
problemes. Ara bé, un 2,4% diuen que sí i donen exemples com “he tingut problemes a
l’Ajuntament, Piscines, pavelló, etc. Ribera d'Ebre és igual a 80% LGTBIfòbic” o “La
secretaria no volia posar-me al llistat de l’Institut per als professors pel nom amb què
em sento identificat quan sí que es pot fer i és totalment legal”.
D’altra banda, a la pregunta de si s’ha rebut un tracte adequat, la resposta és
majoritàriament positiva, però hi ha un 20% de les respostes que diuen que no han
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rebut un tracte adequat. També és significatiu el fet que entre les persones del
col·lectiu LGTBI, la xifra de persones que no han rebut un tracte adequat puja al 23%.

GRÀFIC 22. Has rebut un tracte adequat per part del personal de l'administració?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

També és important destacar que un 70% de la població que ha respost l’enquesta no
sap si l’administració local ha realitzat activitats en relació a les polítiques LGTBI. Una
xifra que encara és més elevada si ens fixem només en les respostes del col·lectiu
LGTBI. Tot i que les persones d’aquest col·lectiu estan directament interessades en
aquest tipus de polítiques, només un 21% saben si l’administració ha fet polítiques en
aquest sentit.

GRÀFIC 23. Sap si l'administració local ha realitzat activitats en relació a les polítiques
LGTBI?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Això sí una amplíssima majoria, més d’un 76%, creu que l’administració local hauria de
dur a terme accions en aquest àmbit. De manera que la demanda d’actuacions queda
clarament palesa.
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A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza els punts forts
i els punts a millorar identificats en l’àmbit.
PUNTS FORTS

PUNTS A MILLORAR

• Creació del SAI el novembre del

• No hi ha regidories o àrees ni al

2017.

Consell

• Des del 2017 el Consell Comarcal

ajuntaments

penja la bandera de l’Arc de Sant

polítiques

Martí el 28 de juny i el 17 de maig.

específica.

• El Consell Comarcal ha destinat

• El 65%

continuïtat.

càrrecs

personal tècnic
polítics

i

de manera

de

les persones

sabrien no dirigir-se en cas d’una

tenien

problemàtica LGTBI.
• El

Polítiques LGTBI.
El 53% de

tractin les

enquestades de la ciutadania no

coneixement que es feia el Pla de

•

LGTBI

als

promociona el web.

2018 i té previst donar-li

Un 62% de

que

ni

• El SAI no està inclòs als serveis que

una partida a polítiques LGTBI el

•

Comarcal

persona usuària.
•

personal i càrrecs

creuen que sí que es promou la
•

cara a la ciutadania.

El 53% de personal i càrrecs
creuen que no es promou la

• Un 63% de les persones

càrrecs, han rebut formació LGTBI

Els ajuntaments no pengen la
bandera LGTBI.

igualtat LGTBI al dia a dia dins de

enquestades, entre personal

SAI encara no ha tingut cap

igualtat LGTBI al dia a dia dins la
i

institució.
•

Un 42% de personal i càrrecs

i un 40% diuen que els agradaria

creuen

que seria interessant

aprofundir més.

aplicar la perspectiva LGTBI des de
la seva àrea de treball, però no
saben com fer-ho.
•

Un 37% de càrrecs i personal no
han fet cap formació i un 9%
creuen que no és necessari per a
les seves funcions.
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• Un 27% de les persones LGTBI
diuen no haver rebut un tracte
adequat de l’administració.
• Només un 21% de les persones
LGTBI que han respost l’enquesta
saben si es fan polítiques LGTBI a
les

seves

properes.
• Un
76%

administracions

creuen

que

l’administració local ha de fer
polítiques LGTBI.

6.3 Visibilitat, participació i informació
L’espai públic és encara un lloc per conquerir pel col·lectiu LGTBI en termes de
visibilitat en la majoria de municipis. Ningú qüestiona que les parelles heterosexuals
s'agafin la mà o mostrin el seu afecte al carrer, al parc, a la feina o una zona d’esbarjo,
però no es considera apropiat en les persones homosexuals, fins i tot, es denuncia
aquesta circumstància com a exhibicionisme o provocació. Aquest concepte es defineix
com a ‘homofòbia liberal’, un concepte que defineix l’acceptació de l’homosexualitat
mentre es mantingui amagada. Es critica l’exhibició de ‘la ploma’ per la seva visibilitat
de qualsevol marca de subcultura o estètica LGTBI i, per descomptat, les
manifestacions als espais públics.
Pel que fa a la valoració de la relació de la ciutadania amb l’espai públic, en l’enquesta
feta a la ciutadania de la Ribera, el 16% de la ciutadania enquestada afirma haver patit
discriminació a l’espai públic (carrer, plaça, en un parc o al transport públic). Mentre
que el 22% afirma haver estat present o haver viscut agressions físiques o verbals cap a
altres persones per motiu d’expressar la seva afectivitat o identitat de gènere a l’espai
públic. Ara bé, és molt important destacar que aquest percentatge s’incrementa quan
s’analitzen només les respostes del col·lectiu LGTBI. Ja que el 27% denuncien que han
rebut insults, vexacions, menyspreus majoritàriament de manera verbal, encara que
també han estat agredides físicament, quan han fet visible la seva orientació afectiva-
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sexual o expressió de gènere a l’espai públic. D’altra banda, el 36% denuncien haver
estat present o haver patit agressions físiques o verbals cap a persones LGTBI. En
menor mesura denuncien mirades o comentaris quan l’expressió de gènere no
concorda amb la norma de ser un noi masculí, trobem casos d’insults a un noi gai per
“plumofòbia” o a un altre noi per tenir unes actituds fora de la masculinitat
hegemònica. També trobem altres eixos de discriminació que s’entrecreuen amb
l’orientació sexual, com és el sexisme i el racisme. Les dones lesbianes acostumen a ser
més censurades quan expressen la seva sexualitat i afectivitat en públic, i acostumen a
ser discriminades doblement, pel simple fet de ser lesbiana i dona.
GRÀFIC 24. T'has trobat algun problema de discriminació a l'espai públic (carrer, plaça, en
un parc o al transport públic?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

GRÀFIC 25. Has estat present o has viscut agressions físiques o verbals cap a altres
persones per motiu d'expressar la teva afectivitat o la teva identitat de gènere en
espais públics?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018
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Les persones que afirmen haver tingut problemes, contesten que aquests han sigut
els següents:
♦ En partits de futbol, crits despectius per raó de sexe o origen.
♦ Potser no seria un problema de discriminació però sí que m’he sentit intimidada
en algunes ocasions quan he estat en alguna noia. Mirades no gaire
agradables, però en general res greu.
♦ Discriminació lgtbifòbica al carrer entre altres y els membres del cos
policial passar del tema vergonyós
♦ M’han cridat “Maricón” al carrer
♦

Al poble per sort no.

♦ Quan anava a l'Institut, vaig presenciar burles a un noi que expressava la
seva masculinitat fora de l'heteronormativitat
♦ He estat testimoni, no cap a la meva persona, però sí cap a altres de la
paraula «maricón» despectivament referint-se a una altra persona
♦ Racisme, bulling...
♦ De tipus verbal i físic (insults, comentaris masclistes, abús) envers les
meves tendències sexuals, ideològiques i també vers al meu físic.
♦ El fill a l’escola
♦ Discriminació per gènere
♦ Una persona m’ha vist agafada de la mà de la meva parella i ens ha
perseguit insultant-nos
♦ Doncs estant a alguna festa i que et mirin estrany, que es fiquin amb tu per la
ploma o per la forma en què balles i inclús comentaris despectius per
l’orientació sexual.
♦ Racisme
♦ mirades, comentaris sexistes
♦ Campanyes publicitàries només es fa referència a les relacions sexo-afectives
normalitzades

per

l'heteropatriarcat.

Les

converses

informals

estan

impregnades de tics masclistes i patriarcals, que són evidència duna manca de
formació política en aquest àmbit.
♦

Homòfob

♦

Verbal
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♦ Comentaris vexatoris
♦ Menyspreu
L’expressió diversitat afectiva-sexual a l’espai públic és fonamental per trencar amb
aquesta lògica heterosexista que impera als carres i altres espais públics i que condueix
a la invisibilització de la diversitat afectiva-sexual. Però, perquè les persones LGTBI es
sentin legitimades per mostrar la seva orientació sexual, identitat i expressió de gènere
han d’estar segures que les seves expressions seran respectades i no les exposaran a
violència o discriminació. El posicionament públic dels ajuntaments en contra la
violència i discriminació del col·lectiu LGTBI i a favor de la diversitat afectiva-sexual i
identitat de gènere, i que en diferents espais i serveis municipals les persones que hi
treballen intervinguin quan es vulnera la possibilitat de mostrar-se públicament.
La Llei 11/2014, en l’article 9, ens diu que en matèria d’atenció i informació la
Generalitat de Catalunya ha d'establir un servei d’atenció integral que tingui com a
funció “atendre les persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc de patir
discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o
expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i
coordinades a les necessitats d'aquestes persones”.
La celebració de dates significatives, el reconeixement en el nomenclàtor de la lluita
LGTBI o l’aprovació de declaracions institucionals són elements simbòlics rellevants per
construir un espai públic respectuós amb la diversitat afectiva-sexual i de gènere. (CollPlanas, 2015).
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va començar a reafirmar el 2017 el seu
compromís amb el col·lectiu Lesbià, Gai, Trans*, Bisexual i Intersexual (LGTBI), així com
la repulsa de la institució comarcal a tota discriminació d'injustícia i violència envers les
persones per raó de sexe o orientació afectiva-sexual. La celebració del Dia
Internacional l’Orgull LGTBI es va penjar per primer cop la bandera de l’Arc de Sant
Martí a l’edifici del Consell Comarcal, també va ser el 2017 que es va inaugurar el SAI.
Malgrat aquesta iniciativa del Consell Comarcal i de diversos ajuntaments de la
comarca de penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí el 28 de juny i el 17 de maig, no
trobem cap constància que hi hagués cap altra celebració en altres dates que afectin
els col·lectius en particular.
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Principals festivitats LGTBI
Dia de la visibilitat trans* (31 de març)
Dia de la visibilitat lèsbica (26 d’abril)
Dia contra l’homofòbia, la transfòbia i la
bifòbia (17 de maig)
Mes de l’orgull LGTBIQ (Juny)
Dia de l’orgull LGTBIQ (28 de juny)
Dia de la visibilitat No-Binaria o Queer (14 de
juliol)
Dia de la visibilitat bisexual (23 de setembre)
Dia per sortir del Closet (11 d’octubre)
Dia de la visibilitat intersexuals (26 d’octubre)
Dia de la Despatologització de la
transsexualitat (penúltim dissabte d’octubre)
Dia de la visibilitat Asexual (26 de novembre)

Celebració
Cap
Cap
Bandera
Cap
Bandera
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

L’existència d’associacions i entitats sense ànim de lucre LGTBI tenen un paper clau a
l’hora de visibilitzar la realitat LGTBI als municipis. Malauradament, una part important
de les persones LGTBI de municipis petits i mitjans abandonen el seu lloc d'origen per
traslladar-se a ciutats més grans on poder viure públicament la seva sexualitat i el seu
gènere, és el que s’ha anomenat com a sexili. Aquest fet ha produït que es vegi reduït
l’associacionisme, ja que la població LGTBI del municipi es veu reduïda. L’activisme és
un factor clau per potenciar la visibilitat de persones LGTBI i crear entorns de cura i
trobada, on compartir experiències i necessitats comunes. Des de les administracions
públiques de la comarca no es fan accions de promoció de l’associacionisme en temes
LGTBI.
Des de l’associació LGTBI de les terres de L’Ebre "LGTeBre" expliquen que actualment
hi participen persones LGTBI de la comarca de la Ribera d’Ebre, però que no d’una
manera activa, sinó que d'una manera puntual, assistint a alguna reunió. Val a dir, que
l’associació LGTeBre celebra reunions quinzenals a Tortosa, on reuneix a persones
LGTBI de les Terres de l’Ebre, on de manera ocasional participen persones LGTBI de la
Comarca de la Ribera. LGTeBre realitza formacions a personal dels Mossos d’Esquadra
(a Amposta) i a personal municipal de Joventut (a Tortosa). LGTeBre també va tenir un
paper protagonista en la signatura del conveni SAI entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat i el Consell Comarcal del Montsià.
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Tal, com expliquen des del SAI de la Ribera d’Ebre, però, actualment no hi ha cap
associació LGTBI pròpia de la Comarca.
A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza els punts forts
i els punts a millorar identificats en l’àmbit.
PUNTS FORTS
•

S’han començat a fer accions de

PUNTS A MILLORAR

•

El 27% de les persones LGTBI

visibilització de les polítiques

diuen

haver

patit

alguna

LGTBI des del Consell Comarcal i

discriminació a l’espai públic.

alguns ajuntaments.
•

Un 36% de les persones LGTBI
diuen haver viscut agressions
físiques o verbals.

•

El SAI no és un referent per al
col·lectiu

LGTBI a

l’hora de

canalitzar en denúncies totes les
agressions verbals i físiques de
caràcter LGTBIfòbic.
•

Manquen

polítiques

de

visibilització del col·lectiu a tots
els ajuntaments de la comarca.
•

Manquen polítiques de foment
de participació i associacionisme.

6.4 LGTBI-fòbia
La discriminació per LGTBIfòbia és la problemàtica més visible per les persones LGTBI i el
seu entorn, i on paradoxalment manquen dades oficials. Les persones LGTBI viuen amb
freqüència episodis de discriminació (insults, agressions físiques, pintades a la porta del
seu domicili, etc.) però la majoria de vegades aquests actes no es denuncien, ja sigui per la
normalització d'aquestes experiències, perquè implicaria comentar o dir-ho al seu
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entorn familiar més proper o perquè pensen que la denúncia no servirà de res. La
majoria dels episodis de violència es donen principalment a l’espai públic i sovint als
transports públics, els homes gais i bisexuals acostumen a reportar agressions físiques i
verbals, mentre que les dones lesbianes i bisexuals reporten en la seva majoria
agressions verbals (Observatori Contra L’Homofòbia (OCH), 2016). Les dones lesbianes
i bisexuals també pateixen, també, les agressions i assetjament sexual a raó de ser
dona, tant en l’entorn quotidià com en el laboral, social i d’oci. Tot i l’aprovació de la
Llei 11/2014, no hi han dades oficials que mostrin quina és la realitat de la LGTBIfòbia a
Catalunya, l'Àrea LGTB del Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de
Catalunya no ha fet públiques dades oficials d’agressions per raó de LGTBIfòbia, per la
qual cosa aquesta problemàtica resta invisibilitzada.
La llei 11/2014, en el seu article 27 està dedicat al dret a una protecció integral, real i
efectiva. Concretament, estableix que “les administracions públiques de Catalunya han
de garantir a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol
tipus de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció
integral, real i efectiva”. El dret a l’atenció i assistència jurídica (article 29) recull que
les administracions públiques de Catalunya “han d’establir els mecanismes necessaris
per a garantir que les persones LGTBI tinguin dret a rebre tota la informació i
assistència jurídica especialitzada relacionada amb la discriminació i els diversos tipus
de violències exercides contra aquestes persones”. Així mateix, disposa que cal aplicar
un protocol per tractar íntegrament i adequadament les víctimes d’agressions
LGTBIfòbiques i promoure per part de les víctimes.
Pel que fa a la seguretat (article 18), la Llei 11/2014 estableix diverses línies d’actuació
que són rellevants per a l’àmbit municipal. En primer lloc, garanteix que en la formació
inicial i continuada del personal de seguretat (incloent-hi els policies locals) “es tracti la
diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o expressió de gènere,
i també la normativa civil, administrativa i penal protectora de les persones LGTBI”.
Així mateix, disposa que cal aplicar un protocol per tractar íntegrament i
adequadament les víctimes d’agressions LGTBIfòbiques i promoure la denúncia per
part de les víctimes.
A la comarca de la Ribera d’Ebre, des de la Regió Policial Terres de l’Ebre del Cos dels
Mossos d’Esquadra, expliquen que durant el 2017 des del cos no es va tenir
coneixement de cap presumpte delicte de fets d’odi i discriminació del col·lectiu LGTBI.
Pel que fa al protocol d’actuació, des de la Regió actuen “d’acord amb procediments
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interns que estan fonamentats en la normativa, la jurisprudència i altres disposicions
que regulen o fan referència als delictes d’odi i discriminació”. També asseguren que
en cas de denúncia els protocols dicten que “En acabar les diligències s’informa la
víctima de la xarxa de recursos que hi ha al seu abast en la nostra demarcació
territorial.” “Es cerca tenir contacte amb la víctima per poder dur a terme el seu
seguiment. El primer contacte tractem que sigui de manera immediatament posterior
a la citació judicial.” Aquest protocol és genèric als delictes d’odi i discriminació, i en
cap cas hi ha existència d'un protocol específic pel col·lectiu LGTBI. No tenim
constància de si ell llenguatge o el discurs a l’hora d’adreçar-se a les persones LGTBI
per part de Mossos d’Esquadra és inclusiu en relació a la diversitat afectiva-sexual. De
fet, alguns comentaris de l’enquesta a la ciutadania (2018) critiquen que no s’inclogui
la perspectiva de diversitat afectiva-sexual i de gènere per part dels agents a l’hora de
tractar amb persones LGTBI, ja que esdevenen casos en què quan una persona LGTBI
ha tingut una agressió verbal o física, aquesta ha hagut de manifestar que el motiu de
la seva agressió ha sigut per un acte LGTBIfòbic, ja que l’agent de seguretat havia
suposat que la parella de la persona que s’havia adreçat a ell era del sexe contrari, i no
del mateix sexe. Aquesta situació acaba resultant incòmode per la persona que acaba
de patir una agressió física o verbal, cosa que podria ser evitada si la persona que
hagués atès la persones LGTBI tingués formació. Aquesta informació es complementa
amb les explicacions que han ofert des del Cos de Mossos d’Esquadra, quan afirmen
que no tenen relació amb l’associació de policies LGTBI+, Gaylespol, ni amb cap altra.
Actualment a la comarca no hi ha un protocol transversal que impliqui serveis com el
SAI, les administracions locals, el cos de seguretat, els centres de salut, etc. per actuar
en casos d’agressions LGTBI. Ara bé, sí que és cert que el fet de ser una comarca petita
facilita que es treballi efectivament en xarxa quan hi ha qualsevol necessitat, però
sense que hi hagi un protocol establert prèviament.
Tot i que el cos de Mossos d’Esquadra assegura que fins ara no ha col·laborat amb cap
col·lectiu LGTBI de la comarca o del territori, sí que és important destacar que
incorporen l’homofòbia en el taller de sensibilització destinat a primària de conductes
d’odi i discriminació. D'altra banda, en aquest taller no estaria inclosa la transfòbia,
interfòbia, lesbofòbia o bifòbia com a indicadors d’odi i discriminació a les persones
LGTBI.
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Cal tenir present que en comarques com la nostra LGTBIfòbia es veu agreujada per
situacions com el fet que es tracta d’una comarca rural amb municipis relativament
petits. Això queda clar en l’enquesta feta a la ciutadania, ja que, si bé només el 30% de
població total que ha respost diu que el fet de viure en un municipi petit complica la
situació, quan s’analitzen les respostes del col·lectiu LGTBI són un 65% els que
responen que sí que és un agreujant. De fet en aquest cas el resultat es capgira
completament i en aquest cas només un 20% diu que no és cap agreujant. Els
municipis relativament petits són vistos com una dificultat per les persones LGTBI que
hi conviuen, no només per no disposar d’espais propis LGTBI, sinó pel fet de ser
percebuts com a problemàtics a l'hora de viure lliurement la seva diversitat afectivasexual i d’identitat i expressió de gènere.

GRÀFIC 26. Creus que el fet de viure en un municipi relativament petit dificulta la
teva situació?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

De fet, des del SAI de la Ribera d’Ebre s’explica que “durant molts anys les persones
LGTBI han hagut de marxar fora per poder expressar-se lliurement. Aquest fet fa que
avui dia partim de zero en el fet de veure normal parelles LGTBI agafades de la mà o
fent-se un petó”.
Aquestes discriminacions o desigualtats es donen en diversos àmbits de la vida de les
persones que s’analitzen en aquesta diagnosi. Ara bé, una dada important és saber l’opinió
de les persones i especialment les del col·lectiu LGTBI, quant a l’àmbit en què creuen que
hi ha més discriminacions. La resposta del col·lectiu LGTBI és que els àmbits amb més
preocupacions són l’Oci i l’Esport i les Relacions interpersonals amb un 21% de
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les respostes. En tercer lloc hi ha l’Ocupació, amb un 18%. En canvi, si es miren els
resultats globals, l’accés a l’Ocupació ocupa clarament el primer lloc. Si tornem al
col·lectiu LGTBI, en quart lloc hi ha la dificultat a l’accés a llocs de decisió i després la
formació i l’educació.
GRÀFIC 27. En quins àmbits creus que hi ha més desigualtats o discriminacions?

Àmbit (LGTBI)
No crec que hi

Accés a serveis
públics
8%

Formació i
educació
12%

Cultura
3%

Ocupació
18%

hagi
discrimnacions a
persones LGTBI
3%

Relacions
Personals 21%

Oci i esport
21%
Accés a llocs de decisió
14%

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

GRÀFIC 28. En quins àmbits creus que hi ha més desigualtats o discriminacions?

Àmbit (Tothom)
No crec que hi
hagi discriminacions
A persones LGTBI
5%

NS/NC 9%
Ocupació 19%

Accés a serveis
públics 5%
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18%

Relacions
personals
17%
Accés a llocs de
decisió
14%

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018
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A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza els punts forts i els
punts a millorar identificats en l’àmbit.

PUNTS FORTS
•

•

PUNTS A MILLORAR
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l’Oci i l’Esport, les Relacions
Interpersonals i l’Ocupació.

6.4.1 Educació
Els centres educatius, com a agents socialitzadors, tenen un paper clar en la relació
amb la transmissió de valors sobre la igualtat d’oportunitat dona-home i la diversitat
afectiva-sexual i identitat i expressió de gènere. Malauradament, la majoria de
persones LGTBI expliquen que mai van sentir a parlar de les seves realitats a l’escola o
institut, i els pocs moments dedicats a tractar la sexualitat, com per exemple els tallers
d’educació sexual, estaven íntegrament enfocats des d’una lògica heterosexual i
cisgènere. Aquesta invisibilitat té un fort impacte en l’autoestima i dificulta
l’autoacceptació de la pròpia sexualitat o la identitat de gènere (Coll-Planas,
Bustamante i Missé, 2009).
A la Ribera d’Ebre hi ha 14 centres públics d’educació infantil i primària, 2 centres
públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 1 institut
escola, 1 centre privat-concertat d’educació primària i secundària, 1 centre d’educació
especial i 8 llars d'infants i 4 llars rurals, a part d’escoles de música, escoles d’adults,
etc. Aquesta oferta fa que, tal com expliquen des del SAI Ribera d’Ebre, “no hi ha
diferències entre pobles més petits i més grans de la comarca “perquè comparteixen
instituts i es coneixen tots”.
En matèria d’educació (article 12), la Llei 11/2014 adopta una definició àmplia, que
permet abordar la relació entre el sexisme i la LGTBIfòbia: “s’entén per educació l’acció
educativa que potencia la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de
discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere”.
D’acord amb aquest principi de coeducació, estableix que “s’ha de vetllar perquè la
diversitat afectiva-sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de
família siguin respectats en els diferents àmbits educatius”. A més, estableix que els
continguts “han de tenir en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual,
identitat de gènere i expressió de gènere i evitar qualsevol mena de discriminació per
aquest motiu”.
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Pel que fa a la Ribera d’Ebre, si tenim en compte l’enquesta feta a la ciutadania amb la
finalitat de valorar l’experiència a l’àmbit educatiu, les persones LGTBI diuen haver
viscut situacions regulars i més dolentes que la totalitat de la ciutadania enquestada.
Un 42% de les persones LGTBI enquestades afirmen haver tingut una experiència
Regular (36%) i una experiència Dolenta (6%) envers la resta de la ciutadania que
només afirma haver tingut una experiència Regular en un 19% i Dolenta en un 3%.
L’experiència en el món educatiu per part de la població LGTBI té una valoració pitjor
que per la resta de la ciutadania.
GRÀFIC 29. Com valores la teva experiència en l’àmbit educatiu?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Respecte al tracte que donen els i les joves estudiants a les persones LGTBI, la
valoració de la totalitat de persones enquestades i les persones LGTBI és positiva i
tenen percentatges coincidents. Cal destacar, que la totalitat de les persones
enquestades tenen la percepció que les persones LGTBI són tractades Regular o
Malament en un 35%, mentre que les respostes del col·lectiu LGTBI diuen que són
tractades Regular o Malament en un 35%.
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GRÀFIC 30. Com tracten les i els estudiants les persones LGTBI?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Pel que fa al tracte per part del professorat cap a les i els estudiants LGTBI mostren que
el professorat adreça un tracte millor que els i les companyes del mateix col·lectiu
LGTBI. El tracte del professorat és valorat més positivament que el tracte que
dispensen els i les companyes dels i les alumnes LGTBI. Una àmplia majoria (67%)
afirma que el tracte de les persones LGTBI per part del professorat ha estat Bé, i un
17% Molt bé. En canvi, per part dels i les estudiants LGTBI el tracte dispensat pel
professorat no es valora d’aquesta manera tan positiva, sinó que augmenta el tant per
cent d’estudiants que afirmen haver rebut un tracte dolent (10%) i Regular (15%),
envers una més curta majoria del 54% que afirma haver estat tractat de manera
favorable (Bé). Tot i aquesta valoració, els i les estudiants LGTBI valoren més
positivament el tracte rebut per part del professorat que per part dels seus companys i
companyes. En aquest sentit, es trenca la tendència catalana en què el paper del
professorat i del conjunt del personal dels centres educatius protagonitza la principal
queixa de l’alumnat LGTBI (Coll-Planas, Bustamante i Missé, 2009).
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GRÀFIC 31. Com tracta el professorat a les persones LGTBI?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

El tracte que la diversitat afectiva-sexual i de gènere dispensa a les aules o al
currículum escolar no és contemplat com una realitat per les persones enquestades,
només el 14% afirmen que la diversitat afectiva-sexual i de gènere està dins del
currículum escolar, envers el 4% de les persones LGTBI enquestades. Gairebé la meitat
de les persones LGTBI enquestades (46%) afirmen que el tema de la diversitat afectivasexual i de gènere només es tracta si al centre educatiu és conscient que ha sorgit una
problemàtica. I gairebé un terç afirma que aquest tema no entra en el currículum
educatiu, ni s’ha tractat mai. La totalitat de persones enquestades perceben que es
dona més informació a través d’alguna formació de persones externes (32%) que les
mateixes persones LGTBI enquestades (15%). Aquesta és la mateixa tendència que
altres centres educatius catalans de secundària que en els darrers anys han incorporat
algunes sessions per parlar d’aquests temes, però no deixen de ser episodis molt
puntuals, sense continuïtat i sense que es tradueixi en una transformació del
currículum escolar. Per tant el que acaba passant és que la diversitat afectiva-sexual i
de gènere és sovint silenciada i quan s’aborda es tracta com una realitat anecdòtica i
no com un valor que els centres educatius han de fomentar des de la llar d’infants.
Alhora, es continua presentant la diversitat corporal des d’una lògica binària en què
només existeixen cossos de mascle i de femella, fet que invisibilitza completament la
realitat de les persones intersexuals / amb DDS.
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GRÀFIC 32. Com es tracta el tema de la diversitat sexual i de gènere a les aules?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Tot i que no hem obtingut resposta de cap representant de centres educatius de la
comarca, cal remarcar que la diversitat afectiva-sexual no està inclosa dins del
currículum escolar dels diferents cicles educatius que marca el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat (Primària, Secundària i Batxillerat). Només al
currículum educatiu de primària es parla sobre sexualitat relacionada només amb la
funció reproductiva. En cap dels documents del Departament sobre els currículums
educatius es parla expressament o es fa menció sobre homosexualitat, bisexualitat,
transsexualitat o intersexualitat. La sexualitat resta relegada a una funció merament
biològica i reproductiva. Tampoc es visibilitzen altres identitats de gènere ni
orientacions afectives-sexuals. Per tant, si el tema es tracta, és per decisió de l’equip
directiu de cada centre, cosa de la qual no s’han pogut obtenir dades. Pel que fa a la
valoració de les persones enquestades, el 86% de la ciutadania i el 94% de les persones
LGTBI afirma que el tema LGTBI no s’ha tractat mai o de manera puntual quan sorgeix
un problema o es dona formació externa.
Per tal de trencar amb aquesta tendència d'absència curricular, des del servei
Comarcal de Joventut es van posar en marxa en el curs escolar del 2017 una sèrie de
tallers sobre diversitat afectiva-sexual i de gènere amb els joves de la comarca.
Aquesta activitat es dirigeix a les i els alumnes de 1r d’ESO dels quatre instituts de la
Ribera: Institut Juliol Antonio, Institut de Flix, el col·legi Santa Teresa i institut-escola 3
d’abril de Móra la Nova. En el curs 2017 hi han participat 140 noies i nois entre 12 i 13
anys, que han valorat molt positivament aquesta activitat. El taller sobre diversitat
afectiva-sexual per l’alumnat de 1r d’ESO complementa a altres tallers impartits per les
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tècniques del consell, dins del projecte Kant per a la Igualtat: sobre l’amor romàntic a
2n d’ESO, sobre violència masclista a 4t d’ESO i, en el cas de les alumnes o els alumnes
de 3r d’ESO un taller impartir pels Mossos d’Esquadra sobre violència. Aquesta
activitat és l'inici de la voluntat del Consell Comarcal per fer complir l’article 12
(Educació) de la Llei 11/2014 en què es basa en el principi de coeducació (acció
educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol forma
de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere),
ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents
models de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius. El projecte Kant
per a la Igualtat és un exemple de bona pràctica dins del circuit ebrenc contra la
violència masclista posat en marxa el 2012, arran de la detecció d'un augment de casos
de violència masclista a la comarca, i que ha permès que des del 2012 al 2017, més de
700 joves de la Ribera d'Ebre hagin participat en un programa per fomentar la igualtat i
la prevenció dels estereotips sexistes i la violència de gènere. “Gairebé la majoria de
l'alumnat reconeix que els tallers els han ajudat a identificar els estereotips i situacions
on no hi ha un tracte igualitari" segons les enquestes realitzades amb posterioritat als
tallers.
El projecte Kant per la Igualtat ha servit no només per sensibilitzar, prevenir i informar
a les nenes i els nens que assisteixen a les activitats en violència de gènere, diversitat
afectiva- sexual o sobre l’amor romàntic, etc. sinó també ha permès que les tècniques
del Consell Comarcal que realitzen els tallers rebin formació especialitzada en les
diferents activitats. Com a conseqüència, les opinions de l’alumnat i el professorat en
finalitzar cada cicle de tallers, ha posat sobre la taula la dificultat que suposa arribar als
pares i mares i la necessitat de portar el projecte i les activitats a les escoles de
primària de la comarca. (Podeu trobar més informació sobre el projecte Kant per la
Igualtat al Pla de Polítiques de Dones 2017-2020 de la Comarca de la Ribera d’Ebre.)
A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza els punts forts
i els punts a millorar identificats en l’àmbit.
PUNTS FORTS
• Una majoria (58%) de persones
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PUNTS A MILLORAR
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6.4.2 Mercat de treball
L’article 21 de la Llei 11/2014 en el seu apartat primer pretén garantir d’una manera
real i efectiva, per mitjà de la Inspecció de Treball, la no-discriminació per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i el ple exercici dels drets
de les persones LGTBI, en matèria de contractació i de condicions de treball i ocupació,
al personal de l'administració de la Generalitat, tant funcionari com laboral. En
l’apartat quart del mateix article, emfatitza el desplegament d’estratègies per a la
inserció laboral de les persones trans*.
En el cas que ens ocupa, els reptes més importants que es presenten en relació a
l’àmbit laboral de les persones LGTBI es poden dividir en les dificultats d’accés al
mercat de treball de les dones trans* i la discriminació per LGTBI-fòbia en el lloc de
treball, a més de les condicions en què moltes dones trans* i homes exerceixen el
treball sexual.
En relació amb les dificultats per trobar feina de les dones trans*, es conjuguen
diversos elements però, sens dubte, el principal és el fet de ser visibles com a persones
trans*, que fa que sovint siguin descartades de la majoria de processos de selecció.
Alhora, s’observa que moltes dones trans* tendeixen a abandonar el lloc de treball
quan volen iniciar la transició de gènere per por de les reaccions de caps i companys/es
de feina (Coll-Planas i Missé, 2015).
En segon lloc, ens trobem amb la realitat de les persones que tenen una feina en el
mercat de treball formal que, encara que els casos de discriminació són minoritaris, els
comentaris i les bromes LGTBI-fòbiques que s’escolten en diversos contextos laborals
fan que moltes persones LGTBI s’hi sentin incòmodes i, hi amaguin la seva orientació
sexual o identitat de gènere per por a ser assetjades. Ocultar aquesta part de la vida té
múltiples conseqüències: dificulta el ple desenvolupament professional, provoca
malestar psicològic per por a ser descobert, etc. (FRA,2014).
En el cas de les persones de la Ribera d’Ebre, l’enquesta realitzada a la ciutadania, la
majoria de persones del col·lectiu LGTBI neguen haver patit discriminació per motius
d’expressar la seva afectivitat o identitat de gènere al seu lloc de treball en un 79%. Ara
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bé, és important remarcar que un 21% afirma haver estat discriminat per haver
mostrat la seva orientació sexual o identitat de gènere a l’àmbit laboral.
GRÀFIC 33. Has viscut alguna discriminació per motiu d'expressar la teva afectivitat o
la teva identitat de gènere?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

En canvi, a la pregunta de si et costa trobar feina per la teva orientació sexual o
identitat de gènere gairebé la totalitat de persones enquestades (98%) contesta No. Si
ens fixem només en el col·lectiu LGTBI, veiem que tan sols un 6% diuen que han tingut
problemes per trobar feina per temes de diversitat sexual i de gènere.
GRÀFIC 34. Tens problemes per trobar feina per la teva orientació sexual o identitat
de gènere?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

A l’hora de parlar obertament de la pròpia sexualitat o identitat de gènere quan
aquesta fa referència al col·lectiu LGTBI, ens trobem que una majoria del 55% afirmen
que NO poden comentar amb naturalitat cap aspecte de la seva sexualitat o identitat
de gènere al seu lloc de treball. Aquesta circumstància ens fa entendre que encara que
no considerin que puguin rebre discriminació laboral per la seva orientació afectivasexual o identitat de gènere, no visibilitzen ni parlen obertament d’aquesta. La
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discriminació per LGTBIfòbia en el lloc de treball, encara que els casos de discriminació
puguin arribar a ser minoritaris, els comentaris i les bromes LGTBIfòbiques que les
persones LGTBI han d’escoltar en diversos contextos laborals fan que moltes d’elles es
sentin incòmodes i, amaguin la seva orientació afectiva-sexual o d’identitat i expressió
de gènere per por a ser assetjades.
GRÀFIC 35. Pots comentar amb naturalitat aspectes de la teva sexualitat o identitat de gènere
a l’entorn laboral?

Parlar amb naturalitat (LGTBI)

No

Sí
45%

55%

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Fins als ajuntaments i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre no han fet accions com
introduir clàusules de diversitat afectiva-sexual i de gènere en la contractació del
personal o en els plecs de clàusules per a l’externalització de serveis dels ajuntaments i
Consell Comarcal.

A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza els punts forts
i els punts a millorar identificats en l’àmbit.
PUNTS FORTS
• El 94% de persones LGTBI afirmen
no tenir o haver tingut cap
problema a l’hora de trobar feina.

PUNTS A MILLORAR
• El 21% de les persones que han
respost l’enquesta del col·lectiu
LGTBI, diuen que han patit alguna
discriminació

per motiu
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d'expressar la seva afectivitat o la
seva identitat de gènere.
• El 55% de persones LGTBI no
parlen amb naturalitat d’aspectes
de la seva sexualitat i identitat de
gènere.
• No s’han introduït clàusules de
diversitat afectiva-sexual

i de

gènere en la contractació de
personal als

ajuntaments i el

Consell Comarcal.
• No s’han introduït clàusules de
diversitat afectiva-sexual
gènere en

i de

l’externalització de

serveis dels ajuntaments i consell
comarcal.

6.4.3 Esport i lleure
L’àmbit esportiu presenta diverses dificultats per a les persones LGTBI. Si ens centrem
en l’esport escolar, veiem que les classes d’educació física solen ser espais on i els
joves LGTBI, es senten més violentats per comentaris, mirades, fins i tot agressions
verbals i/o físiques. Alhora, les competicions esportives només es mantenen mixtes
durant la infància, posteriorment les lligues només contemplen equips masculins i
femenins, exclouen aquelles persones que no encaixen en aquesta lògica binària dels
vestidors i d’alguns barems de puntuació. Els esports estan encara avui molt associats
als estereotips de gènere: hi ha esports de dones (com ara la gimnàstica rítmica,
patinatge, etc.) i hi ha esports d’homes (com ara el futbol, el basquet, etc.). Aquest fet
és clau per explicar els alts nivells d’homofòbia en l’esport masculí, per exemple, donat
que no només s’està practicant un esport, sinó que s’està posant en pràctica el rol de
gènere masculí entre iguals. Encara avui dia és molt sorprenent la gairebé nul·la
presència d’esportistes obertament gais en l’esport professional. L’esport femení, en
canvi, es revela com un espai de seguretat per a moltes dones lesbianes i bisexuals, on
moltes d’elles troben altres referents i la diversitat afectiva-sexual es viu amb
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naturalitat. En canvi, les persones trans* o intersexuals viuen aquesta circumstància
d’una manera molt incòmoda, ja que en adequar-se fora dels barems binaris homedona centrada en el cos de les persones fan que moltes d’elles acabin abandonant
aquesta lluita per ser incloses dins de la identitat de gènere sentida, i pateixin violència
i discriminació i acabin abandonant la pràctica esportiva. Si parem atenció a l’esport
fora de l’àmbit escolar, i ens fixem en l’esport d’alta competició, veurem que les
dinàmiques anteriorment assenyalades es reprodueixen també als gimnasos i
poliesportius i a les activitats de clubs i federacions esportives. És per això, que l’àmbit
esportiu és considerat un espai especialment difícil per a moltes persones LGTBI i calen
accions per transformar-lo i fer-lo més inclusiu.
L’enquesta ciutadana realitzada ens mostra que un 24% de les persones LGTBI
enquestades han tingut una experiència Regular (18%) o Dolenta (6%) en l’àmbit
esportiu en relació a expressar la seva afectivitat. En canvi una gran majoria de
persones diuen que l’experiència ha sigut Molt bona (15%) o Bona (61%). Així i tot, les
persones que perceben aquesta mala experiència en l’àmbit esportiu comenten que
han tingut problemes al vestidor per ser bisexuals, han rebut burles homòfobes o per
jugar a futbol sent una dona.

GRÀFIC 36. Quines experiències has tingut en l'àmbit esportiu en relació a expressar
la teva afectivitat o la teva identitat de gènere?

Experiències en l'àmbit esportiu?
(LGTBI)
Dolentes
6%

Molt bones 15%

Regulars
18%

Bones
61%
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Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Si has tingut problemes, de quin tipus:

♦ Discriminació per ser bisex i membre d’un col·lectiu lgtb
♦ Als vestidors fan broma tapant-se davant del “marica”
♦ En la meva època estava mal vist jugar a futbol
♦

No acceptació parental

LLEURE
La Llei 11/2014 aborda el tema de la discriminació en els articles 18, 26, 27 i 29.
L'article 26 es refereix al dret d’admissió, aclarint que l’exercici d’aquest dret “no pot
comportar en cap cas discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere”. A més, estableix que els titulars dels establiments i espais oberts
al públic i les persones que “violentin de paraula o de fet altres persones per orientació
sexual, d'identitat de gènere o expressió de gènere” o que “duguin i exhibeixin
públicament símbols, indumentària o objectes que incitin a la violència, a la
discriminació o a l'homofòbia, la bifòbia o la transfòbia”.
Segons el qüestionari de preguntes adreçat a la totalitat de la ciutadania de la comarca
de la Ribera, un 7% de la població hauria tingut algun problema en activitats culturals,
discoteques, festes majors, carnestoltes, etc. per motiu d’expressar la seva afectivitat
o identitat de gènere en activitats organitzades pels ajuntaments de la comarca de la
Ribera o pel mateix Consell Comarcal. Entre les persones LGTBI que han patit cap mena
de vexació, agressió verbal o mirades lascives, trobem a dones que han patit violència
masclista, fins i tot una agressió sexual, i molt comentaris sexistes i lesbofòbs cap a les
dones.
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GRÀFIC 37. Has tingut algun problema en activitats culturals, discoteques, festes
majors, carnestoltes, etc. per motiu d'expressar la teva afectivitat o la teva identitat
de gènere?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

Les persones que afirmen haver patit algun problema es queixen de diversos
problemes, entre altres cal destacar el fet que una persona denuncia delictes penals
com el cas d’una violació a una persona menor. També es denuncien altres casos de
violència. Concretament les respostes han sigut les següents:
♦ Un vell borratxo ens va dir coses
♦ Mirades o comentaris per part de nois majoritàriament. “Els fot calents
que dues noies es morregin”
♦ En una discoteca m’han cridat l’atenció per besar a un noi
♦ En alguna discoteca de Barcelona, haver d’aguantar comentaris o típiques
actituds de ‘mascle ibèric’.
♦ De tipus verbal. Comentaris masclistes continus referents al meu cos i a
les meves tendències sexuals (liberals).
♦ Que m’insultin
♦ Com he dit abans, males mirades, alguns insults però mai agressió física
♦ mirades, comentaris
♦ Violació amb 16 anys per part d'un amic de la meva parella.
♦ A partir de la broma fàcil en un context familiar es reprodueixen comentaris
i actituds d'opressió.
♦ violència masclista

En relació amb el lleure i l’esport, la Llei 11/2014 ens diu que cal promoure recursos
didàctics i fins documentals sobre material en l’educació no formal i la difusió de bones

73

pràctiques d’associacions i d’empreses en el lleure. L’article 14 obliga a les
administracions públiques de Catalunya a vetllar per la incorporació d’activitats per a
la no-discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere als àmbits de la cultura, el lleure i l’esport.
Segons l’enquesta a la ciutadania, les persones enquestades en una majoria del 56%
afirma que falta algun tipus d’espai de trobada pel mateix col·lectiu LGTBI, i el 10%
afirmen que encara haver-hi espais de trobada són necessaris més i millors espais. Un
34% afirma que no calen espais de trobada pel col·lectiu LGTBI. La percepció de la
necessitat de tenir espais de trobada pel col·lectiu LGTBI és diferent si fem aquesta
pregunta a la totalitat de la ciutadania o si la fem a les persones LGTBI de la comarca
de la Ribera. La percepció de necessitar espais propis on poder trobar-se persones del
col·lectiu LGTBI és més alta en les persones del col·lectiu envers la totalitat. El 65% de
les persones LGTBI enquestades creuen que falten espais de trobada propis, envers el
56% del total de persones enquestades. La percepció de no necessitar espais propis
també és més reduïda per la població LGTBI que en un 15% afirma no manquen espais
de trobada, envers el 34% del total de la població. Destacable, també, el percentatge
del 21% de persones LGTBI que diuen que han d’haver-hi més espais, envers el 10% de
la totalitat de persones enquestades. Això, ens mostra, que els espais de trobada de
persones LGTBI no són tan coneguts per la resta de la ciutadania, ja que el 10% de
persones enquestades afirmen que encara que hi hagi espais propis, en caldrien més i
de millors, envers el 21% de les persones enquestades LGTBI.

GRÀFIC 38. Creus que falta algun tipus d'espai de trobada propi del col·lectiu LGTBI a
la Ribera d'Ebre?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018
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A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza els punts forts
i els punts a millorar identificats en l’àmbit.
PUNTS FORTS
• El 76% de les persones LGTBI

PUNTS A MILLORAR

•

El 24%

de les persones LGTBI

afirmen haver tingut una bona

afirmen haver tingut un tracte

experiència en l’àmbit esportiu el

negatiu en l’àmbit esportiu en

relació en la seva sexualitat i

relació a la seva sexualitat i

identitat de gènere.

identitat de gènere.
•

El 29%

de les persones LGTBI

afirma

haver tingut

algun

problema en espais de lleure i
culturals en relació amb la seva
sexualitat i identitat de gènere.
• El 64% de persones LGTBI afirma
que manquen espais de trobada
propis del col·lectiu LGTBI.

6.4.4 Diversitat cultural i religiosa
Una de les qüestions que més dificulten el ple reconeixement de la diversitat afectivasexual i de gènere és el desconeixement i els estereotips àmpliament estesos en la
societat. L’oferta cultural dels municipis de la comarca tradicionalment ha obviat
aquestes realitats, reforçant així la seva invisibilitat. I cal tenir en compte que la
promoció d’una cultura inclusiva amb la diversitat afectiva-sexual i de gènere és una
eina clau per transformar l’imaginari social. Més enllà de millorar la percepció social de
gais, lesbianes, bisexuals, trans* i intersexuals, aquesta aposta suposa també una
riquesa per al conjunt de la ciutadania, ja que proposen noves formes de pensar la
identitat, el cos, la sexualitat i el gènere.
En relació amb l’àmbit de la cultura (article 14), la Llei 11/2014 estableix que les
administracions públiques han de vetllar per la incorporació d’activitats per la nodiscriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere
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en projectes relacionats amb la recuperació de la memòria històrica, i produccions
culturals infantils i juvenils. A més, han de garantir: l’accés a bibliografia específica
sobre la temàtica LGTBI; i l’adopció de les mesures per evitar espectacles i activitats
recreatives amb contingut LGTBIfòbics.
La xarxa de biblioteques escolars de Móra d’Ebre compta amb una sèrie de recursos
dirigits als centres educatius classificats per àmbit com són la coeducació, la integració
i educació inclusiva de persones amb diversitat funcional, etc. Però No hi ha cap recurs
específic destinat al col·lectiu LGTBI on es tracti la sexualitat d’una manera diversa o la
identitat de gènere d’una manera no heteronormativa. El recurs anomenat “maleta de
contes coeducadors del consell comarcal” és un recull de 26 llibres que tracten els
estereotips sexistes, resolució de conflictes i educació o sexista. En canvi, sí que hi ha
un fons bibliogràfic de ficció i de matèries dirigit al col·lectiu LGTBI. S’informa que des
del Servei es va crear una selecció bibliogràfica sobre aquesta temàtica que és una eina
útil per a les biblioteques a l’hora de fer les adquisicions.
Segons dades extretes de l’entrevista realitzada a les persones referents de la xarxa de
biblioteques, no s’han produït cap activitat, exposició o xerrades sobre diversitat
sexual i de gènere. La biblioteca com a centre cultural tampoc ha prestat suport a
iniciatives d’organitzacions que, dins de l’àmbit cultural, promoguin la presència i la
visibilització del col·lectiu LGTBI. Tampoc s’han realitzat actes institucionals en les
festivitats significatives per al col·lectiu LGTBI.

DIVERSITAT RELIGIOSA
Pel que fa a la qüestió religiosa, en certes comunitats el paper dels líders religiosos té
un important valor en la transmissió de valors. En alguns casos, aquests portaveus
promouen discursos discriminatoris sobre el fet LGTBI, generant molt patiment a les
persones creients. Un altre element important és el treball sobre les diversitats
afectives-sexuals i de gènere en comunitats d’origen cultural diversos. Algunes
persones procedeixen de contextos on l’expressió de l’afectivitat en públic (incloent-hi
l’heterosexualitat) forma part d’un tabú social, on els espais d’homes i de dones estan
molt segregats. La Llei 11/2014, ens diu en l’article 14 que cal establir una comunicació
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estable amb el conjunt de representants de les creences religioses que conviuen a
Catalunya.
Segons l’enquesta a la ciutadania en relació a la diversitat religiosa, les respostes
mostren que una gran majoria del 93% no hauria tingut cap problema religiós a causa
de la seva orientació afectiva-sexual o identitat de gènere, però el 7% de les persones
enquestades afirma que SI ha patit discriminació. El percentatge augmenta al 18%
quan parlem del col·lectiu LGTBI. Aquestes persones s’han sentit vulnerades per un
discurs d’odi contra el col·lectiu LGTBI per part de la religió catòlica i musulmana; però
també amb un discurs masclista envers la figura de la dona.
GRÀFIC 39. Has tingut mai algun problema de tipus religiós a causa de la teva
orientació afectiva-sexual o identitat de gènere?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

De quin tipus:
♦ Cada cop que surt un catòlic o musulmà conservador dient que cremarem
a l’infern només pel fet d‘existir
♦ Discriminació
♦ El mossèn del poble
♦ L’Església i els seus creients no accepten la meva orientació
♦ L'escola de l'època deia que l'homosexualitat era pecat
♦ És complicat quan dius la paraula musulmà
♦ les dones estem discriminades també en la religió
♦ Les religions acostumen a excloure i estigmatitzar el col·lectiu LGTB
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A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza
els punts forts i els punts a millorar identificats en l’àmbit.

PUNTS FORTS
•

El 82% de

PUNTS A MILLORAR
persones LGTBI

afirmen no haver tingut cap
problema de tipus religiós.
• La

xarxa de biblioteques

disposa de recursos literaris
(“maletes

de

coeducadors”)
demanda

contes
per la

dels centres

Existeix un

com les
“maletes

anomenades
de

contes

coeducadors”, que incloguin
la diversitat afectiva-sexual i
de gènere, i diversitat familiar
LGTBI.
• No hi ha hagut actes culturals,
festius, etc. en relació a dates o

educatius.
•

• Manquen ha recursos literaris

fons bibliogràfic

festivitats LGTBI.

LGTBI a la xarxa de
biblioteques de la comarca de
la Ribera.
•

El 82% de persones LGTBI
afirma no haver tingut cap
problema religiós.
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6.4.5 Salut
La salut és un àmbit clau en relació amb la diversitat afectiva-sexual i la identitat de
gènere. És fonamental conèixer els principals reptes en matèria de salut a què les
persones LGTBI s’enfronten per tenir una mirada global de la seva realitat.
En relació amb el desconeixement, la problemàtica central és que la majoria de
professionals de la salut pressuposen l’heterosexualitat i el cisgenerisme dels i de les
pacients. Aquesta mirada heterosexista, que va des dels formularis fins al tracte
personal, fa que moltes algunes persones LGTBI i dones heteroseuxals se sentin
incòmodes a la consulta. El cas més evident són les queixes de les dones lesbianes o
bisexuals en relació a les consultes ginecològiques, l’enquesta a la ciutadania ens
mostra que les dones lesbianes i bisexuals veuen que els professionals de la salut
tenen una mirada heterosexista i sovint desconeixen la realitat sexual de les dones
lesbianes i bisexuals. L’enquesta també ens mostra que el tracte del professional de la
salut respecte quan s’assabenta que aquella persona que atén no s’adequa dins de
l’heterosexualitat, la seva actitud envers ella canvia, creant un ambient tens i poc
agradable perquè aquella persona LGTBI. Aquest fet mostra que moltes persones
LGTBI no se senten prou segures per revelar la seva orientació sexual o identitat de
gènere als i a les professions de la salut, una informació que en alguns casos pot tenir
una rellevància mèdica. Tal com ens fa saber una persona que ha contestat l’enquesta,
en el seu cas la demora de la seva malaltia s’havia donat al fet que la persona
professional de l’àmbit sanitari havia suposat que mantenia pràctiques heterosexuals.
Aquest fet desencadena més dificultat a l’hora de prevenir malalties de transmissió
sexual (com per exemple, el VIH, les pràctiques sexuals de risc són més altes entre el
col·lectiu d’homes gais i bisexuals; o d’altres malalties com la gonorrea, sífilis, clamídia
o inclús hepatitis A i B). En aquest sentit, la directora Unitat Funcional de Gestió Ribera
d'Ebre i Terra Alta i directora EAP Flix explica que actualment a “a IES de Flix es fa
formació cada any sobre Malalties de transmissió sexual”. Ara bé, també assegura que
en aquest moment no hi ha cap persona referent del col·lectiu LGTBI en el Consell de
Salut i tampoc s’ha fet cap mena d’acció formativa sobre diversitat sexual i de gènere
per als professionals de l’atenció primària.
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GRÀFIC 40. Has tingut algun problema al teu centre d'atenció primària, a urgències o
amb qualsevol especialista sanitari a causa de la teva orientació afectiva-sexual o
identitat de gènere?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

En cas que sí, de quin tipus:
♦ Quan el metge et fa preguntes personals per la fitxa es dona per fet que he
d’estar amb un noi. No es valora l’opció de tenir altres relacions sexuals.

Tampoc expliquen de quina manera es pot protegir el sexe entre dues persones
del mateix sexe.
♦ Canvi d'actitud, certa incomoditat
♦ Les visites al ginecòleg canvien de perspectiva quan dius que mantens relacions
amb dones. S'exclouen algunes proves i s'atribueixen situacions per aquesta
simple condició.
♦ Tarden molt en resoldre la malaltia
♦ Hi ha metges que no fan les coses i no tracten les persones... com a tal

La Llei 11/2014, en matèria de salut (article 169) estableix que les administracions
públiques han de vetllar perquè “la política sanitària sigui respectuosa amb les
persones LGTBI i no tracti directament o indirectament la condició d’aquestes
persones, especialment transgèneres i intersexuals, com una patologia; promoure
entre els diversos membres de les institucions sanitàries l’establiment de pràctiques
sanitàries o teràpies psicològiques lícites i respectuoses, i en cap cas aversives, pel que
fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere; reconèixer el dret
d’accés als mètodes preventius que garanteixen pràctiques sexuals més segures i
eviten les infeccions de transmissió sexual i el tractament consegüent, i fomentar l’ús
d’aquests mètodes preventius que garanteixen pràctiques sexuals més segures i eviten
les infeccions de transmissió sexual i el tractament consegüent, i fomentar l’ús
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d’aquests mètodes; dur a terme activitats periòdiques de promoció de la salut, de
prevenció de la malaltia i de sensibilització i de suport comunitari en relació amb les
infeccions de transmissió sexual, tant per a homes com per a dones; establir els
mecanismes necessaris perquè la documentació administrativa i els formularis mèdics
s’adeqüin a l’heterogeneïtat del fet familiar i a les circumstàncies de les persones
LGTBI i garantir a les dones lesbianes i bisexuals la igualtat d’accés a les tècniques de
reproducció assistida”.
A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza els punts forts
i els punts a millorar identificats en l’àmbit.
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PUNTS FORTS
• El 91% de

PUNTS A MILLORAR
les

persones LGTBI

• Sensació per

part de persones

afirmen no haver tingut cap

usuàries de desconeixement de la

problema al centre de primària, a

realitat sexual no heterosexual.

urgències

o

altre

centre

especialista per motiu de la seva
sexualitat i identitat de gènere.
• Formació anual sobre malalties de
transmissió sexual a l’IES Flix

• Manca de cap referent LGTBI al
Consell de Salut de la comarca.
• Manca d’accions formatives i de
sensibilització sobre

diversitat

sexual i de gènere a professionals
de l’atenció primària.
• Un 9% de les persones LGTBI que
ha respost l’enquesta
haver

assegura

tingut problemes als

centres de Salut.

6.4.6 Acció social i relacions amb les persones
Infància, adolescència, joventut i vellesa, són les etapes de major vulnerabilitat del
cicle vital, així com les situacions d’exclusió i aïllament social. Per tant l’acció social és
també un sector molt important on promoure la diversitat afectiva-sexual i de gènere.
La Llei 11/2014, en matèria d'acció social (article 17), ens diu que les administracions
públiques han de donar suport a adolescents i joves LGTBI que estiguin en situació de
vulnerabilitat o aïllament social i impulsat actuacions adreçades a aquells que hagin
estat expulsats del domicili familiar o n’hagin marxat voluntàriament a causa de
situacions de maltractament i pressió psicològica. En relació amb les famílies (article
22), la Llei 11/2014 estableix que els governs locals poden establir programes
d’informació dirigits a famílies amb l'objectiu de divulgar les diverses realitats afectives
i de gènere o expressió de gènere, especialment entre adolescents, joves i persones
grans. Alhora assenyala que les administracions públiques de Catalunya han d’establir
els mecanismes necessaris perquè la documentació administrativa s'adeqüi a les
relacions afectives de les persones LGTBI i a l'heterogeneïtat del fet familiar. Per
acabar, estableix que el Servei d’Atenció Integral al que fa referència l'article 9, en
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coordinació amb els governs locals, ha d’atendre les víctimes de discriminació en
l'àmbit familiar i donar-los suport.
L’adolescència i la joventut són les èpoques en què moltes persones es plantegen
“sortir de l’armari” i alhora és també el moment on es donen més casos d’assetjament
escolar (Coll-Planas, Bustamante i Missé; 2009). En aquest sentit, cal destacar, que la
majoria de municipis no compten amb espais de lleure i trobada, perquè aquests/es
joves coneguin altres iguals, fet que fa que molts marxin a viure a ciutats més grans.
Enllaçant amb el paper de les famílies, és també important destacar els problemes que
enfronten les famílies de gais i lesbianes, per la discriminació que pateixen fills/es pel
fet de tenir mares/pares LGTBI. L’acceptació familiar és també cabdal en aquesta etapa
vital. Per a molt jovent LGTBI, la família és un suport emocional fonamental, i els
produeix molta angoixa la reacció de la família, la possibilitat de decebre, o la por a ser
rebutjat. Per això, cal treballar la importància del suport familiar en aquestes
situacions, i sensibilitzar mares i pares sobre les greus conseqüències emocionals que
tenen les actituds de rebuig en la vida futura del jovent.
A l’enquesta que hem fet a la ciutadania, una gran majoria (70%) de persones LGTBI
enquestades mostren que No han tingut cap problemàtica a la família o entre les seves
amistats; però un 30% afirma haver tingut alguna problemàtica, especialment entre les
seves amistats. El 9% de les persones LGTBI que han respost a l’enquesta de ciutadania
afirmen haver canviat les seves relacions amb els altres en haver visibilitat la seva
orientació afectiva-sexual i d’identitat de gènere.
GRÀFIC 41. Has tingut o tens alguna problemàtica a la família o entre les teves
amistats?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018
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L’acceptació de l’entorn és també cabdal en aquesta etapa vital. Per a molt jovent
LGTBI, l’entorn és un suport emocional fonamental, sobretot si temen la reacció de
la família o aquesta no ha estat positiva. Per això, cal treballar la importància
d’aquest suport.
GRÀFIC 42. Has canviat alguna de les teves relacions per donar a conèixer la teva
orientació afectiva-sexual o identitat de gènere?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

La infància és el moment vital en què moltes persones exploren el seu gènere. En
aquest sentit, l’imaginari social sexista en què vivim dificulta molts que els nens puguin
explorar la seva feminitat i les nenes, la seva masculinitat. A la creença que existeixen
jocs per nenes i jocs per nens, l’enquesta a la ciutadania ens mostra en una gran
majoria (73%) No creuen que hi hagi jocs per nenes i per nens. Aquest percentatge
s’incrementa al 79% pel col·lectiu LGTBI que ha contestat l’enquesta. La creença que hi
ha jocs per nens i nenes per motius de tradició o inclinació biològica és superior en la
totalitat de persones enquestades en un 12% i 15%, respectivament. En canvi, les
persones LGTBI consideren en un menor percentatge del 9% i 12% que hi hagi jocs de
nens i nenes.
GRÀFIC 43. Creus que hi ha jocs per a nens i jocs per a nenes?
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Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018

La totalitat de persones enquestades mostren més preocupació per si les seves filles
escollissin jocs tradicionalment masculins, adreçats als nois, com el futbol o l’hoquei,
que si els seus fills poguessin jugar amb nines o princeses. El 8% de la totalitat de
persones enquestades no sabrien respondre a la pregunta si et preocuparies si la teva
filla escollís jugar a futbol o hoquei, en canvi, només el 2% no sabrien respondre a si els
seus fills juguessin a princeses i nines. Les persones LGTBI enquestades, en canvi, no
tenen cap preocupació en què nenes i nens puguin arribar a jugar a jocs o joguines del
sexe contrari.
GRÀFIC 44. Et preocuparies si la teva filla escollís jugar a futbol o hoquei?/ Et
preocuparies si el teu fill i escollís jugar amb nines o a princeses?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta 2018
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A continuació, i a tall de resum, es presenta un quadre que sistematitza els punts forts
i els punts a millorar identificats en l’àmbit.
PUNTS FORTS
• El 65% de les persones LGTBI no

PUNTS A MILLORAR

• El 17% de les persones LGTBI ha
tingut un problema a raó de la

han tingut cap problema familiar o

seva sexualitat i/o identitat de
d’amistats per la seva sexualitat o

gènere amb la seva família, envers

de gènere.
• El 91% de les persones LGTBI
no han canviat la seva actitud
envers els altres quan s’ha donat
a conèixer la seva sexualitat o
identitat de gènere.
• El 73% de la totalitat i el 79% de
persones LGTBI creuen que no hi

ha jocs de nenes ni jocs de nens.
•

el 3%.
•

El 35%

de les persones LGTBI

afirmen

haver

tingut

una

problemàtica familiar o d’amistat
a raó de la seva sexualitat.
• El 8% de persones no sabria si es
preocuparia si la seva filla jugues a
futbol o hoquei, envers el 2% de

si fos el seu fill qui jugues a nines
o princeses.

La totalitat de persones LGTBI no
es preocuparien que els seus
fills/es juguessin a les joguines
tradicionalment del sexe contrari.
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7 Taula de treball supramunicipal LGTBI de la
Ribera d’Ebre
Mentre es portava a terme a l’elaboració del Pla LGTBI, el 10 d’abril del 2019 es va
portar a terme la constitució de la Taula de treball supramunicipal LGTBI de la Ribera
d’Ebre. En aquest acte es va presentar la diagnosi elaborada per tal de fer aquest pla i
hi van intervenir el conseller Josep Maria Saez Pujol; Anna Rel, Coordinadora de
Serveis a les Persones del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i Mireia Grangé,
responsable del SAI (Servei d’Atenció Integral) de la Ribera d’Ebre. La intenció era
veure l’estat de la qüestió i obrir un debat per començar a iniciar la fase propositiva del
Pla d’Acció.
La sessió es va dividir en diferents àmbits i de l’àmbit de la Formació van sorgir les
següents reflexions:
•

La temàtica LGBTI és encara difícil de parlar al sector més masculí, entre els
homes. Les dones parlen més obertament de la temàtica LGBTIQ. En canvi, la
transsexualitat resta al marge. Es proposa treballar en les tutories.

•

La temàtica LGBTI hauria de ser impartida a tot l’equip docent. Encara que sempre
és la mateixa gent que acaba anant a les formacions, aquesta no és suficient.
Ensenyament ofereix molta formació però, precisament, en aquesta temàtica no
hi ha massa.

•

S’han donat casos en què el professorat no sap què ha de fer amb alumnes del
col·lectiu LGBTI. S’acostuma a posar distància per por. És necessària molta
formació cap al professorat i després cap a l’alumnat.

•

La formació és un tema a debat. El problema rau en el fet que encara que
s’ofereixi formació després no s’aprofita, poca gent o ningú acaba assistint.

•

Caldria fer la formació al professorat als centres educatius. El problema és que la
formació acostuma a ser fora del centre.
Es detecten insults i comentaris ofensius al col·lectiu LGBTIQ als centres educatius.
Es troben dificultats per parlar amb les famílies.
Es percep una falta de sensibilització a l’àmbit familiar.
La sensibilització a les escoles ha d’anar acompanyat de la sensibilització a la família.
S’ha d’acompanyar a les famílies que tenen un pensament més tancat.

•
•
•
•
•
•
•
•

“Les famílies de procedència cultural marroquina o d’ètnia gitana acostuma a
ser més complexa la temàtica LGBTI”.
Hi ha entorns familiars en què la temàtica LGBTI no es comenta.
Es percep un fracàs a l'hora d’adreçar-se a les famílies per parlar de sobre
orientació afectiva-sexual i de gènere, algunes persones dels centres educatius ho
han intentat i no han pogut. Per això es proposa treballar-ho al dia a dia de
l’entorn escolar, com canviar els cartells dels lavabos i adaptar els qüestionaris i
documents administratius perquè reflecteixin una mirada més àmplia i diversa,
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adaptant-ho als casos de famílies LGBTI amb dues mares, dos pares, etc. I donant
la possibilitat que les persones transgènere puguin canviar el seu gènere assignat
en néixer al gènere sentit.
•

Hi ha la necessitat d’espais de trobada pel col·lectiu LGBTI i les seves famílies.
Espais de cures i on poder donar eines per parlar amb les famílies.

S’inicia un debat d’on ha de partir de la demanda per establir un espai per al col·lectiu
LGBTI i les seves famílies, es debat si han de ser les pròpies famílies i persones del
col·lectiu LGBTI qui creïn un espai o ha de ser la institució qui inici un espai de trobada.
El conseller emfatitza amb la idea que aquest espai ha de ser per a tothom, i que
també hi participi la institució.
•

Les persones del col·lectiu LGBTI marxen a ciutats més grans com Barcelona on
poder viure en llibertat. Aquestes persones no tornaran a la comarca perquè hi
hagi un espai LGBTIQ.

•

Visibilitzar el col·lectiu LGBTI és una de les accions que s’han de dur a terme amb
més força. Cal que ens plantegem visibilitzar els dies mundials de forma unitària a
tota la comarca.

•

El conseller proposa la necessitat d’implantar accions i recursos per visibilitzar el
col·lectiu LGBTIQ, tals com: díptics, pàgines webs, obres de teatre, etc. a llarg
termini beneficiaria a donar-li normalitat.

•

La formació ha de ser una eina que es doni de forma transversal, als centres
escolars i a les famílies (AMPES). També s’han de conèixer els recursos que hi ha,
com el SAI
i associacions LGBTI de Tortosa on poder derivar als nois i noies que s’adrecen a
la infermera.

•

En aquesta diagnosi tenim dos fronts oberts, un és la orientació afectiva-sexual i
l’altra es la identitat de gènere, més en concret la transsexualitat.

•

Trobem problemes a l'hora de parlar sobre la sexualitat a l’àmbit educatiu, no
es pregunta a les noies i nois per part de les persones responsables de la salut.

•

Als centres educatius els formularis administratius no reflecteixen la realitat de
famílies LGBTIQ, amb dues mares, dos pares, o monoparentals, etc. Tampoc
permet a les noies i nois transgènere identificar-se amb el gènere sentit.

•

Una proposta més inclusiva podria ser la d’adaptar els cartells dels lavabos a nobinaris als centres educatius. Tot i que seria més complicat als vestuaris dels
centres esportius.

•

S’evidencia que una dona àrbitra de la comarca pateix violència verbal als partits,
amb un total silenci del mateix club cap als insults i menyspreus que l’àrbitra rep.
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L’article 23 sobre persones transgènere i intersexuals disposa: Protocol alumnat trans*
1. En l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especialment en l’àmbit
educatiu i universitari, s’han d’establir per reglament les condicions perquè les
persones trans* i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades d’acord
amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors d’edat.
2. Les administracions públiques de Catalunya han de vetllar, en qualsevol de llurs
procediments, pel respecte a la confidencialitat de les dades relatives a la identitat de
gènere de les persones beneficiàries d’aquesta llei.
4. Les persones trans* i les persones intersexuals s’han de poder acollir al que
estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap
tractament mèdic.
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PLA D’ACCIÓ
A continuació es presenta la planificació de les accions en matèria de diversitat
afectiva-sexual i de gènere, que s’impulsaran i es realitzaran des del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre. Cal tenir en compte que les accions que es proposen han de servir
per inspirar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, però no són excloents d'altres
iniciatives. A més, caldrà adaptar les iniciatives als equipaments i recursos disponibles,
al volum de la població dels conjunt de la comarca de la Ribera d’Ebre i dels diferents
municipis que la conformen. De fet, un pla no és millor perquè inclogui moltes accions,
sinó perquè inclogui accions significatives que es puguin implementar correctament.
El Pla d’Acció s’estructura en funció de les línies estratègiques que, amb la voluntat
d’atendre als punts forts i punts a millorar, resultants de l’anàlisi de la Diagnosi de pla
de polítiques LGTBI del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, s’hagin considerat més
urgents a treballar i més assumibles per part del Consell Comarcal.
Les accions a realitzar es detallen en una sèrie de fitxes. Cada fitxa defineix i descriu
l’acció a realitzar, inclou indicadors d’avaluació, àrea i/o persones responsables de
l’acció i calendari per dur a terme les accions. Pel que fa al calendari és recomanable
iniciar les diferents accions en el moment en el que es valida i s’aprova el Pla LGTBI del
Consell Comarcal. A les fitxes s’especifica la data en què haurien d’estar assolides,
classificades com a curt termini (finals del 2019 i el 2020), a mig termini (durant el curs
2021-2022) i a llarg termini (al llarg del 2023).

Els costos vinculats a les accions de cada línia d’actuació es finançaran de la partida
econòmica existent de la fitxa 38, referent al desplegament de les accions del Pla
LGTBI.
Altrament s’estudiarà la possible variant d’aconseguir altres fonts de finançament per
dotar les accions del Pla LGTBI.
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PROPOSTES SEGONS LÍNIA ESTRATÈGICA
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Línia estratègica 1: Organització Municipal i Comunicació
Codi

Accions

Indicadors

Calendari

Ens o Serveis
Implicats

Objectiu: Informar i sensibilitzar sobre polítiques LGTBI

Redactar un document de compromís d’inici
d’implementació del PLA LGTBI, per tal de formalitzar el
compromís del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
L1.1

Aquest document de compromís es farà públic als
mitjans de comunicació locals i comarcals, als mitjans
de comunicació dels ens públics adherits al pla i
internament al personal que forma part de les
administracions públiques que s’adhereixin al pla.

L1.2

Difondre entre la plantilla i càrrecs polítics, però també
a la ciutadania i associacions de la comarca de la Ribera
d’Ebre el contingut de les accions del Pla LGTBI. Es farà
arribar la informació per correu electrònic a tot el
personal i una roda de premsa per explicar el Pla als
mitjans de comunicació de l’entorn. També s’enviarà
informació a les entitats i es portarà a terme una sessió

− Nombre de publicacions realitzades a
mitjans de comunicació comarcal amb un
mínim d’una.

Servei d’Atenció

− Correus electrònics informatius enviats a les
administracions públiques de la comarca
amb l’objectiu d’arribar al 100%

Integral (SAI).
Taula de treball
supramunicipal

− Nombre de publicacions a les xarxes socials
oficials de les administracions públiques
adherides al pla , com a mínim una per
administració.
− Nombre de publicacions a l’apartat de
notícies de les pàgines web de les
administracions públiques adherides al pla
com a mínim una per administració.
− Nombre de publicacions realitzades amb un
mínim d’una a l’any en cada mitjà local o
comarcal.
− Nombre de correus electrònics informatius
a càrrecs polítics amb l’objectiu d’arribar al
100% del personal polític municipal.

Nov. 2019

2019

LGTBI de la Ribera
d’Ebre.
Serveis de
Comunicació de les
administracions
públiques

Servei d’Atenció
Integral (SAI).
Taula de treball
supramunicipal
LGTBI de la Ribera
d’Ebre.
Serveis de
Comunicació de les
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informativa per a la Taula de Treball supramunicipal
LGTBI, que estarà oberta a totes les entitats

− Nombre de correus electrònics informatius
per al personal municipal amb l’objectiu
d’arribar al 100% de les persones.
− Nombre de correus electrònics informatius
a les entitats i associacions d’àmbit local.
− Nombre de Sessions informatives
formulades amb un mínim d’una.

Objectiu: Donar continuïtat a les polítiques de diversitat afectiva, sexual i de gènere.
− Existència de personal tècnic estable i
format en polítiques d’igualtat de gènere i
diversitat sexual, afectiva i de gènere
Posar al centre de les polítiques municipals la igualtat i
assignat al Programa d’Igualtat, suficient
L1.3
la diversitat sexual i de gènere, garantint les condicions
per a desenvolupar les polítiques locals
perquè les polítiques LGTBI es prioritzin i es consolidin.
d’igualtat LGTBI.
− Increment percentual anual del pressupost
destinat a les polítiques LGTBI.

administracions
públiques

Tores les Àrees del
Consell:
20192023

− Existència d’un document de caràcter
operatiu que reculli les responsabilitats
específiques de cada àrea/departament en

L1.4

Desenvolupament del sistema de seguiment,
implementació i avaluació del I Pla Local per la
Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere.

relació a la implementació i seguiment de
cada una de les accions.
− Existència d’un document anual de treball
del Pla.
− Existència d’una avaluació del procés
d’execució (2021).

20192023

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Promoció
econòmica
Consum
Cultura
Esport
Habitatge
Informàtica
Media Ambient
Joventut
Serveis Tècnics
Turisme
Ajuts i
subvencions
Imatge
corporativa
Butlletí digital
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L1.5

Reforçar i ampliar les funcions de la Comissió d’igualtat
LGTBI transversal que vetlli per la implementació de les
polítiques d’igualtat LGTBI contemplades al Pla.

− Constitució d’un document que reculli les
àrees implicades i la periodicitat de les
reunions.
− Nombre de reunions anuals realitzades.
− Parres i departaments que assisteixen a
cada reunió.

2020

Objectiu: Inclusió de la perspectiva LGTBI en l’estratègica de comunicació del Consell Comarcal i ajuntaments de la Ribera d’Ebre.
− Nombre d’accions comunicatives sobre
Visibilitat a les qüestions referents al col·lectiu LGTBI i
temàtica LGTBI als mitjans de comunicació
Consell Comarcal de
foment del respecte envers la diversitat sexual i de
comarcals .
2019la Ribera d’Ebre.
L1.6
gènere als mitjans de comunicació del Consell Comarcal − Nombre d’accions comunicatives sobre
2023
Ajuntaments de la
i ajuntaments de la comarca.
temàtiques LGTBI als mitjans de
Ribera d’Ebre.
comunicació municipals.

L1.7

Elaborar gràficament un logotip amb la bandera de sant
Martí que identifiqui de manera positiva el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre amb la comunitat
LGTBIQ+.

−
−

Elaboració del disseny del logotip
Difusió del logotip en les xarxes socials.

2020

Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.
SAI
Imatge corporativa

Objectiu: Formar sobre diversitat afectiva i sexual i de gènere al personal municipal i comarcal

L1.8

Incorporació de formació sobre diversitat afectiva,
sexual i de gènere en el Pla de Formació dels
ajuntaments i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Aquestes formacions han de tenir dos nivells, un bàsic i
un altre més específic, aplicada a cada àrea del consell
comarcal i ajuntaments.

− Nombre d’accions formatives realitzades
tan generalistes com especifiques.
− Nombre de sessions portades a terme al
personal amb un mínim d’una.
− Nombre de persones assistents amb dades
segregades per sexe amb un mínim del 51%
del personal.

20202023

Totes les Àrees del
Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.
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−Grau de satisfacció de les persones
assistents que, com a mínim superi el 50%.
Objectiu: Adequació a la identitat de gènere i a la diversitat familiar a la documentació del Consell Comarcal i municipis de la Ribera d’Ebre.

L1.9

Revisió de la documentació adreçada a la ciutadania
com els formularis, instàncies, sol·licituds, etc. per tal

−

d’assegurar que incloguin la perspectiva de la diversitat
afectiva sexual i de gènere, i tot tipus de realitats
familiars, realitzant les modificacions que es creguin.

−

Nombre de documents revisats, quantia
anual.
Nombre de modificacions realitzades sobre
el total de documentació revisada que calia.

20202023

Totes les Àrees del
Consell i
ajuntaments.
Ajuts i subvencions.

Objectiu: Incloure la perspectiva de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en la comunicació interna i externa de l’Ajuntament
− Nombre de presentacions del material al
Comunicació,
Difusió entre el personal de Comunicació d’un manual o
personal de Comunicació.
2020Imatge Corporativa
L1.10
guia sobre com realitzar nua comunicació inclusiva amb − Percentatge del personal de comunicació
2023
Atenció a les
la diversitat afectiva-sexual i de gènere.
que ha rebut formació sobre comunicació
persones – SAI.
inclusiva.

L1.11

Creació d’un Pla de Comunicació del I Pla Local per a la
Diversitat afectiva-sexual i de gènere.

−
−

Elaboració de la campanya.
Repercussió de la campanya a les xarxes
socials.

20192023

−
Incorporació al Butlletí digital del Consell de noticies
L1.12

sobre el col·lectiu LGTBI (diades, accions del consell i
altres ajuntaments, etc.)

− Nombre de butlletins on apareix la temàtica
LGTBI.
−

Nombre d’articles i noticies sobre la
temàtica LGTBI al butlletí comarcal del
consell.

Comunicació,
Imatge Corporativa
Atenció a les
persones – SAI.
Comunicació,

20192023

Imatge Corporativa
Atenció a les
persones – SAI.
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Línia estratègica 2: Visibilitzar, participació i informació
Codi

Accions

Indicadors

Objectiu: Donar visibilitat, informar i sensibilitzar contra la LGTBIFòbia
− Nombre i tipologia d’accions portades
a terme.
− Manifest i compromís elaborats i fets públics
Visibilitzar el 17 de maig (Dia contra la LGTBIfòbia) al
− Nombre de publicacions a les xarxes socials
Consell Comarcal i ajuntaments de la Ribera d’Ebre.
oficials del Consell Comarcal, com a mínim
una.
Les accions que es portaran a terme seran, com mínim, − Nombre de publicacions a l’apartat de
L2.1
penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí a la façana de
notícies de la pàgina web del consell
l’edifici del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, lectura
comarcal, com a mínim una per festivitat.
del manifest i compromís del Consell en contra de la
− Nombre de publicacions a les xarxes socials
LGTBIfòbia i fer públiques les accions des dels mitjans de
oficials dels Ajuntaments de la Comarca,
comunicació comarcals.
com a mínim una.
− Nombre de publicacions a l’apartat de
notícies de la pàgina web dels ajuntaments
de la comarca, com a mínim una.
Visibilitzar el 28 de juny (Dia internacional de l’orgull
LGTBI) al Consell Comarcal i municipis de la Ribera
d’Ebre.
L2.2

−
−

Com a mínim es faran les següents accions: penjar la
bandera de l’Arc de Sant Martí a la façana de l’edifici del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, lectura del

Nombre i tipologia d’accions portades a
terme
Nombre de publicacions a les xarxes socials
oficials del Consell Comarcal, com a mínim
una.

Calendari

2020
Cada 17
de maig

2020
Cada 28
de juny

Ens o Serveis
implicats

Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.
Ajuntaments de la
comarca de la Ribera
d’Ebre
Atenció a les
persones – SAI.

Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.
Ajuntaments de la
comarca de la Ribera
d’Ebre
Atenció a les
persones – SAI.
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manifest i compromís del Consell Comarcal en contra de
la LGTBIfòbia. Es farà difusió de les accions a través dels
mitjans de comunicació institucionals

− Nombre de publicacions a l’apartat de
notícies de la pàgina web del consell
comarcal, com a mínim una per festivitat.
− Nombre de publicacions a les xarxes socials
oficials dels Ajuntaments de la Comarca,
com a mínim una.
− Nombre de publicacions a l’apartat de
notícies de la pàgina web dels ajuntaments
de la comarca, com a mínim una.

Campanyes de visibilització del col·lectiu LGTBI.
Portar a terme una campanya anual de sensibilització,
prevenció i visibilitat LGTBI on es visibilitzi l’existència del

col·lectiu LGTBI amb l’objectiu de reduir l’homofòbia, la
lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia, la interefòbia, etc. i
L2.3

doni visibilitat i normalitat a les diferents opcions
afectives-sexuals i identitat de gènere.

− Nombre i tipologia de campanyes portades a
terme.
− Nombre de publicacions a les xarxes socials
oficials del Consell Comarcal, com a mínim
una.

− Nombre de publicacions als mitjans de
Reducció agressions LGTBI-fòbiques al carrer. Alguns
exemples podrien ser fer cartells, estovalles de paper per
comunicació comarcals de la campanya, com
als bars, murals, accions performatives, etc. Es farà
a mínim una.
difusió de les accions a través dels mitjans de
comunicació institucionals.

L2.4

Portar a terme un concurs de relats adreçat a tots els
− Concurs de relats dissenyat i portat a terme.
centres educatius de primària i secundària sobre aquesta − Nombre de persones participants amb dades
temàtica. Una altre concurs serà a Instagram i es basarà
desagregades per sexe.
en escollir la millor fotografia que visibilitzi el col·lectiu
− Concurs de fotografies per Instagram
LGTBI. Es discernirà quin és el premi adequat per a cada
dissenyat i portat a terme.

Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.
Ajuntaments de la
20202023

comarca de la Ribera
d’Ebre,
Atenció a les
persones – SAI.

Consell comarcal de
la Ribera.
Educació,
Atenció a les
persones – SAI.
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un dels concursos. Es farà difusió de les accions a través
dels mitjans de comunicació institucionals.

− Nombre de persones participants amb dades
desagregades per sexe.
− Nombre de publicacions a les xarxes socials
oficials del Consell Comarcal dels concursos,
com a mínim una.
− Nombre de publicacions als mitjans de
comunicació comarcals dels concursos, com
a mínim una.

2021

Consell Comarcal de
la Riera d’Ebre.
Ajuntaments de la

Fer una acció a l’espai públic on visibilitzar la bandera de − Nombre de bancs pintats amb la bandera de
L2.5

Sant Martí. Pintar alguns bancs de parcs amb la bandera
de Sant Martí /o bandera Trans*.

Sant Martí i/o Trans.
− Grau de satisfacció de la ciutadania

L2.6

Revisar i estudiar la senyalística de tots els equipaments
municipals per assegurar que no segueixen una lògica
binària (per exemple als lavabos)

− Nombre d’equipaments totals
− Nombre d’equipament on s’han modificat la
senyalització

2021

2021

Comarca.
Atenció a les
persones – SAI.
Atenció a les
persones – SAI.
Altres (a determinar)

Línia estratègica 3: Educació
Codi

Accions

Indicadors

Calendari

Ens o Serveis
Implicats

Objectiu: Sensibilitzar i formar les famílies sobre diversitat afectiva, sexual de gènere
L3.1

Formació a les AMPA sobre diversitat afecta sexual i de
gènere.

−

Nombre de formacions portades a terme.
2020-2023
Nombre de persones assistents amb dades
segregades per sexe

Consell Comarcal
Educació
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− Grau de satisfacció de les persones
assistents que com a mínim superi el 50%.
Objectiu: formar i sensibilitzar al col·lectiu més jove
− Nombre de tallers oferts
− Nombre de tallers portats a terme
− Nombre d’alumnes participants amb dades
desagregades per sexe i per edats

L3.2

Mantenir i ampliar l’oferta de tallers sobre diversitat
afectiva-sexual i de gènere per als centres educatius de
primària i secundària.

L3.3

Realitzar una jornada el 2021 adreçada al col·lectiu
− Realització anual de la jornada.
adolescent i jove amb el suport dels centres d’educació − Impacte de la jornada a les xarxes socials.
formal, informal i de lleure que sigui adreçada cap a la
− Grau de satisfacció de les persones
prevenció del bullying LGTBIfòbic, que pot coincidir amb
assistents.
la LGTBIfòbia.

20212023

− Nombre de sessions de sensibilització i/o
formació.
− Nombre i categoria de participants.
− Grau de satisfacció de les persones
assistents.
− Grau de coneixement del protocol a través
d’un breu qüestionari.

2020

de gènere i prevenció de les violències masclistes entre
el professorat dels centres d’ensenyament formal, no
formal i de lleure del territori.
Realitzar formació al professorat dels centres educatius

− Nombre i tipologia de materials i nombre de
llocs on han estat disponibles.

20202023

de la Comarca de la Ribera d’Ebre, per a sensibilitzar i

− Nombre d’assistents a les formacions per

facilitar eines per a la incorporació de la perspectiva de
la diversitat sexual i de gènere a la seva feina diària.

− Grau de satisfacció del professorat assistent
a les sessions.

Difusió, sensibilització i formació del protocol per a

L3.4

2021

l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en
els centres educatius, a la direcció i altres departaments
del centre i especialment, al professorat i personal
administratiu i de recepció que atén a l’alumnat.
Difusió de recursos sobre coeducació, diversitat sexual i

L3.5

L3.6

Atenció a les
persones, SAI.
Educació

Atenció a les
persones, SAI.
Educació

Atenció a les
persones, SAI.
Educació,
Joventut

Educació, Joventut,

− Nombre de formacions realitzades.
centre i desagregat per sexe.

20202023

Atenció a les
persones, SAI.
Educació,
Joventut, Salut,
Atenció a les
persones – SAI.
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Donar continuïtat i reforçar la inclusió de la perspectiva
de LGTBI en campanyes de sensibilització i prevenció
L3.7

sobre violències masclistes, especialment, en els espais
d’ofici i festius parant especialment atenció a la difusió
dels Punts Lila com a espai on també hi poden aproparse les persones LGTBI

− Nombre d’accions de prevenció sobre
violències masclistes que han inclòs la
perspectiva LGTBI.
− Nombre de noticies sobre
campanyes de
prevenció a les xarxes
socials dels
ajuntaments i el consell Comarcal
de la
Ribera d’Ebre.
− Grau de formació en violències masclistes i
LGBTIfòbia del personal tècnic encarregat
dels Punts Lila sobre agressions en espais
d’oci i festes majors.

Atenció a les
persones -SAI
2020

Cultura,
Joventut,
Comunicació,

Línia estratègica 4: Diversitat cultural i religiosa
Codi

Accions

Indicadors

Calendari

Ens o Serveis
Implicats

Objectiu: sensibilitzar al col·lectiu infantil

Crear un recurs literari de “maleta de contes” que
L4.1

incorpori la diversitat afectiva sexual i de gènere, i
diversitat familiar.

Consell Comarcal
Biblioteques Escolars

− Nombre de contes inclosos a la “maleta” de
recursos literaris adreçat a les escoles i les
AMPES.
− Nombre de demandes realitzades per les
escoles i les AMPES.

2022

de la Ribera d’Ebre.
Atenció
a
les
persones -SAI.
Educació
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Joventut

L4.2

L4.3

L4.4

L4.5

Objectiu: Formar i sensibilitzar contra la LGTBIfòbia
− Nombre de correus informatius portats a
Treballar conjuntament amb les biblioteques per tal de
terme
realitzar una avaluació crítica i de sensibilització del
− Nombre de reunions portades a terme
fons bibliogràfic de cadascuna en relació a la temàtica
− Nombre de compromisos fets
LGTBI.
− Nombre de llibres retirats
− Nombre de reunions portades a terme
Treballar conjuntament amb la fira professional
Nombre d’accions de conscienciació
Litterarum per tal d’introduir la mirada LGTBI al festival −
realitzades
− Recull de bibliografia amb perspectiva
afectiva-sexual i de gènere, diversitat
Incorporació al fons bibliogràfic de materials relacionats
familiar.
amb el col·lectiu LGTBI a les biblioteques municipals.
− Nombre d’accions de difusió portades a
terme
− Nombre de reunions amb entitats portades
Promoció d’activitats culturals que abordin la temàtica
a terme
LGTBI a la xarxa de Biblioteques de la Comarca de la
− Nombre de correus informatius enviats
Ribera d’Ebre.
− Nombre de sessions portades a terme
− Nombre d’associacions participants.

2021

Consell Comarcal –
Biblioteques Escolars
de la Ribera d’Ebre –
Atenció a les
persones – SAI.

20202023

Consell Comarcal

2021

Consell Comarcal,
Biblioteques,
Atenció a les
persones – SAI.

2020

Consell Comarcal –
Biblioteques Escolars
de la Ribera d’Ebre –
Atenció a les
persones – SAI.

Línia estratègica 5: Mercat de treball
Codi

Accions

Indicadors

Calendari

Ens o Serveis
Implicats

Objectiu: Millorar la inserció sociolaboral de les persones LGBTI més vulnerables, en condicions d’igualtat, justícia i dignitat.
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L5.1

L5.2

L5.3

− Càpsules formatives en perspectiva de
diversitat sexual i de gènere portades a
terme un mínim d’una adreçat al personal de
Oferir formació en diversitat sexual i afectiva per a totes
recursos humans i contractació del Consell
les persones que formen part del procés de selecció de
Comarcal.
personal, des de la persona que fa les bases de selecció − Nombre de persones assistents amb dades
2020
fins a les persones que formen part dels tribunals.
desagregades per sexe per tal d’arribar al
100% de persones responsables de recursos
humans i un mínim d’una persona per a cada
un dels tribunals.
− Nombre de programes que han inclòs la
perspectiva de la diversitat sexual i de
gènere.
Incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual i de − Nombre d’objectius i accions del programa
gènere en programes municipals d’ocupació i d’inserció
que inclouen
l’àmbit LGTBI. Grau de
laboral adreçats a col·lectius vulnerables, especialment
satisfacció de les
persones LGTBI 2022
les dones trans*, en condicions d’igualtat, justícia i
participants.
dignitat.
− Percentatge de professionals d’atenció
directa dels serveis d’ocupació que han
rebut formació sobre diversitat sexual i de
gènere.
− Nombre de sessions o reunions informatives
realitzades per l’Ajuntament a les empreses
del municipi.
Impuls a l’adopció en les empreses del territori de codis − Assistència per part del teixit empresarial.
de conducta, plans o protocols d’actuació per la igualtat − Nombre de consultes sobre el distintiu de les
2022
d’oportunitats i la no discriminació de les persones LGBTI
empreses a l’Ajuntament.
mitjançà la creació d’un distintiu o marca d’excel·lència. − Nombre anual d’empreses amb el distintiu
concedit.
− Existència d’un
sistema de renovació del
distintiu.

Consell Comarcal,
Atenció a les
persones -SAI.
Promoció Econòmica

Servei Local
d’Ocupació,
Atenció a les
persones -SAI.

Promoció
Econòmica,
Atenció a les
persones -SAI.
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L5.4

Desenvolupament d’un programa d’intermediació
laboral amb el teixit empresarial del territori per tal
d’impulsar la contractació de dones trans* i persones
LGBTI vulnerables.

− Creació del programa d’intermediació.
i LGTBI
− Nombre de persones trans
vulnerables contractades, temporalitat i
tipus de contracte

2022

Promoció
Econòmica,
Atenció a les
persones -SAI.

Objectiu: Fomentar la contractació pública del Consell Comarcal i ajuntaments de la Ribera d’Ebre, garanteixin la no discriminació per raó
d’orientació afectiva-sexual i/o identitat de gènere, i la promoció de les persones més vulnerables del col·lectiu LGTBI.
− Nombre anual de persones trans* als plans
d’ocupacions.
Fomentar la contractació de persones LGTBI,
L5.5

L5.6

especialment de dones trans*, a través de plans
d’ocupació.

Incloure barems addicionals de puntuació als plecs de
contractació per aquelles empreses que disposen de
mesures per a garantir els drets de les persones LGTBI.

−

Nombre anual de dones trans* als plans
d’ocupació.
− Percentatge anual de persones trans* als 2022
plans d’ocupació.
− Percentatge anual de dones trans* als
plans
d’ocupació.
− Inclusió de clàusula als plecs.
− Nombre d’empreses que disposen de
mesures concretes per a garantir els drets de 2022
les persones LGBTI.

Promoció
Econòmica,
Atenció a les
persones -SAI.

Promoció
Econòmica,
Atenció a les
persones -SAI.

Línia estratègica 6: Esport i Lleure
Codi

L6.1

Descripció

Indicadors

Objectiu: Sensibilització contra la LGTBIfòbia
Elaborar una campanya per tal de donar a conèixer les
-Campanya elaborada
problemàtiques contra la LGTBI-Fòbia a la ciutadania.

-Marca escollida o elaborada

Calendari

Ens o Serveis
Implicats
Atenció a les
persones -SAI.
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L6.1

L6.2

L6.3

Escollir o elaborar una marca unitària fàcilment
−
identificable per tal d’unificar el missatge des de totes les
administracions de la comarca. La campanya es difondrà −
des dels mitjans institucionals i, també, es farà una roda
de premsa per als mitjans locals i comarcals.
−
−
Difusió de missatges contra la LGTBI-fòbia en festes
populars i activitats lúdiques i esportives per a la
−
ciutadania que l’administració pública organitzi o en què
−
hi col·labori (creació d’un distintiu per cartells,
programes, gots, etc.).
Oferir tallers i/o càpsules informatives sobre diversitat
sexual i afectiva per a entitats esportives i de lleure.

−
−

Nombre d’accions difusió des del mitjans
públics portades a terme
2022
Nombre d’accions de difusió per als mitjans
privats portades a terme
Campanya elaborada
Marca escollida o elaborada
Nombre d’accions difusió des del mitjans
2022
públics portades a terme
Nombre d’accions de difusió per als mitjans
privats portades a terme
Nombre de sessions fetes
Nombre de persones assistents amb dades
segregades per sexe.

2021

Atenció a les
persones -SAI.
Esports
Joventut
Cultura
Atenció
a
persones -SAI.
Esport
Joventut
Cultura

les

Línia estratègica 7: Salut
Codi

Descripció

Indicadors

Calendari

Ens o Serveis
Implicats

Objectiu: Sensibilitzar a la població contra l’estigma del VIH i altres ITS
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L7.1

L7.2

Campanya de sensibilització de l’1 de Desembre (Dia
Mundial de Lluita contra el VIH/SIDA), dirigida a tota la
població però especialment la població jove.

Campanya de sensibilització de l’1 de Març, dia de la
discriminació Zero.

Incloure mètodes per a prevenir les ITS en les relacions
L7.3

L7.4

− Compromís institucional aprovat i fet públic
− Campanya institucional elaborada
− Material informatiu elaborat
− Nombre d’accions difusió des del mitjans
públics portades a terme
− Nombre d’accions de difusió per als mitjans
privats portades a terme
− Nombre i tipologia d’accions portades a
terme per sensibilitzar la població, les
entitats, els centres de salut, etc.
− Nombre d’accions difusió des del mitjans
públics portades a terme
− Nombre d’accions de difusió per als mitjans
privats portades a terme
− Inclusió dels mètodes als Punts Lila.

Cada 1 de
Desembre

2021

Consell Comarcal,
Atenció a les
persones -SAI.
Salut

Consell Comarcal,
Atenció a les
persones -SAI.
Salut

−

Nombre de persones que s’informen dels
Consell
Comarcal,
2020mètodes de prevenció.
Atenció
a
les
sexuals lèsbiques (i informar de la seva existència) als
− Número de preservatius (masculí, vaginal), 2023
persones -SAI.
Punts Lila establerts festes majors i altres.
lubricant i barrera de làtex (per sexe oral)
Salut
entregat.
Objectiu: Sensibilitzar al personal de la salut sobre el dret a la salut de les persones LGTBI, en especial, les dones i done s lesbianes.
− Nombre de sessions informatives.
Campanya de difusió de la Llei 11/2014 i els drets a la
− Nombre de persones assistents
salut de les persones LGTBI entre el personal dels
desagregada per sexe i tipologia de servei.
recursos i serveis sanitaris del territori, en especial, al
− Nombre i tipologia de materials de difusió
nou model d’atenció a les persones trans* i en el Protocol
repartits als recursos i serveis del territori.
de reproducció assistida per a dones lesbianes. Aquesta − Percentatge de professionals d’atenció
campanya pot incloure sessions informatives i materials
primària que han rebut formació sobre
de difusió.
l’àmbit LGTBI.

Consell Comarcal,
2020

Atenció a les
persones -SAI.
Salut
Comunicació
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L7.5

Incorporar indicadors i preguntes sobre diversitat
afectiva, sexual i de gènere a qüestionaris i/o enquestes
que es realitzen des de Salut i Educació.

− Nombre d’enquestes on s’han introduït
les preguntes / indicadors.
− Nombre de preguntes/indicadors sobre
diversitat afectiva sexual i de gènere.

2020

Línia estratègica 8: Acció social i relacions amb les persones
Codi

Descripció

Indicadors

Calendari

Ens o Serveis
implicats

Objectiu: Promoure la participació del col·lectiu LGTBI, el seu associacionisme i donar-li veu.

L8.1

Donar suport a l’Entitat LGTBI LGTEBre a través de la − Nombre d’accions difoses des de les
difusió de les accions que realitzen així com difondre
xarxes socials.
les accions a favor de la diversitat sexual i de gènere − Nombre d’accions difoses des de la Web
que es realitzin des d’altres entitats o organitzacions
Corporativa del Consell Comarcal.
ciutadanes.

Promoure campanyes, exposicions, actes, jornades,
etc. sobre el col·lectiu LGTBI vinculat a altres
identitats, com per exemple:
L8.2

− persones LGTBI migrades,
− persones LGTBI refugiades,
− persones LGTBI treballadores sexuals
persones LGBTI de la tercera edat.

20192023

− Repercussió de les Xarxes Socials.

− Nombre d’actes, jornades, campanyes,
exposicions anuals sobre el col·lectiu
LGTBI més enllà de l’estereotip de
persona no-migrada, blanca, etc.

Consell Comarcal,
Atenció a les
persones -SAI.
Cultura
Taula de treball
supramunicipal
LGTBI de la Ribera
d’Ebre

2020

Consell Comarcal,
Atenció a les
persones -SAI,
EBAS, Ciutadania i
Immigració.
Cultura
Taula de treball
supramunicipal
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LGTBI de la Ribera
d’Ebre.
Objectiu: Establir el SAI (Seri Atenció Integral) a les persones LGTBI com un servei de referència comarcal.
Consell Comarcal,
Atenció a les
persones -SAI,

L8.3

Realitzar una campanya de difusió del SAI, que tingui − Realització de la campanya de difusió.
en compte l’heterogeneïtat del col·lectiu LGTBI per
− Registre de persones que s’adrecen al SAI
(sexe, gènere, edat, etc.)
2020
visibilitzar d’una manera positiva el col·lectiu LGTBI
− Repercussió de les campanyes a les
cap a la resta de la ciutadania.
xarxes socials.

L8.4

− Nombre de publicacions realitzades amb
un mínim d’una a l’any en cada mitjà
local o comarcal.
Difondre entre les persones treballadores, tècniques − Nombre
de
correus
electrònics
i polítiques, ciutadania i associacions de la comarca
informatius a
càrrecs polítics amb
de la Ribera d’Ebre l’existència del SAI, previst a l’art.
l’objectiu d’arribar al 100% del personal 2020
9 de lla Llei 11/2014, per a garantir els drets de
polític municipal i comarcal.
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals − Nombre
de
correus
electrònics
i per a erradicar l’homofòbia.
informatius per al personal municipal
amb l’objectiu d’arribar al 100% de les
persones.

EBAS,
Ciutadania i
Immigració.
Cultura
Taula de treball
supramunicipal
LGTBI de la Ribera
d’Ebre.
Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.
Taula de treball
supramunicipal
LGTBI de la Ribera
d’Ebre,
Atenció a les
persones -SAI,
Promoció
Econòmica
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−

Nombre
de
correus electrònics
informatius a les entitats i associacions
d’àmbit local.
− Nombre
de Sessions
informatives
formulades amb un mínim d’una.

L8.5

L8.6

Establir un sistema virtual vinculat al SAI per recollir
denúncies i queixes, organitzar per àmbits (salut,
educació, lleure, festes, ocupació, etc.)

Dotar de contingut i recursos la web del SAI.

−
−
−

Elaboració del sistema de denúncia.
Difusió i repercussió del sistema
Evolució del nombre de queixes.

2021

Informàtica,
Comunicació,
Atenció a les
persones -SAI

−

Directori d’altres entitats municipals,
comarcals, nacionals i internacionals.
2020
Recursos disponibles (manuals, vídeos,
etc.)

Comunicació,
Atenció a les
persones -SAI

−
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SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
A continuació es presenta una proposta de fitxa per al sistema de seguiment i
avaluació de les mesures que integren el Pla Intern d’Igualtat del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre. L’objectiu d’aquest apartat és, doncs, posar a disposició d’aquest ens
local una eina que li permeti fer el seguiment i avaluació de la implementació del Pla
d’Acció.

ACCIÓ
Línea estratègica
Descripció
Temps d'execució

Compliment dels indicadors
Recursos invertits
Grau de compliment

CURT TERMINI (2019)
MIG TERMINI (2020-2021)
LLARG TERMINI (2022)
SI
NO
HUMANS
TÈCNICS
ECONÒMICS
NUL

MÍNIM

ÒPTIM

TOTAL

Observacions:
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