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El setembre de 2008 es va iniciar un ampli procés de diagnòstic per tal que el futur Pla Municipal pel

Col·lectiu LGBT de Barcelona estigués basat en un coneixement de la realitat del col·lectiu, de les

seves necessitats i prioritats així com el marge d’actuació que hi ha des de l’Administració local. El

juliol de 2009 es va donar per finalitzada aquesta fase, que es presenta en públic en una jornada el 3

d’octubre i que serà el tret d’inici del procés participatiu per l’elaboració del Pla.  

Cal destacar el gran esforç que s’ha realitzat en aquesta fase de diagnòstic, pràctica que no sempre

es porta a terme suficientment a fons abans d’elaborar polítiques públiques. L’àmplia informació reco-

llida ens assegura iniciar l’elaboració del Pla damunt d’una base molt sòlida. 

El diagnòstic consta de cinc parts, cadascuna de les quals compta amb el seu propi informe de con-

clusions que us podeu descarregar al web de la Regidoria de Drets Civils (www.bcn.cat/dretscivils).

Les cinc parts són: 

• A. Diagnòstic de les realitats de la població LGTB no associada

• B. Les associacions LGTB a Barcelona. Una aportació al Pla Municipal LGTB

• C. Anàlisi dels resultats de l’enquesta Òmnibus sobre la percepció de lesbianes, gais i trans

per part de la població general

• D. Una visió de les polítiques públiques LGTB a 20 ciutats europees

• 2. Inventari sobre les polítiques adreçades a la comunitat LGTB

L’objectiu d’aquest document és situar el que aporten les diferents parts del diagnòstic per tal de mos-

trar com s’articulen i com contribueix cadascuna al retrat general i al procés participatiu posterior.

Aquest document, doncs, no pretén ser un resum de les cinc parts, sinó una guia per abordar la seva

lectura.

Podem classificar les parts del diagnòstic en dos blocs. El primer bloc comprèn els quatre primers

documents. Aquests, tenen en comú el fet d’elaborar un retrat de les percepcions de la realitat del

col·lectiu. El document del segon bloc, en canvi, contribueix a dibuixar el què s’està fent i el que es

pot fer en el camp de les polítiques públiques locals per tal de combatre l’homofòbia i la transfòbia i

avançar en la igualtat de lesbianes, trans i gais en el marc d’una ciutat més oberta i inclusiva.

A continuació ens centrem en cadascun dels blocs i acabem amb un apartat on veiem com es vincu-

len amb el procés participatiu posterior.

Presentació
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Els documents del primer bloc ens permeten aproximar-nos a les realitats de trans, lesbianes i gais

des de tres punts de vista: el de la població general (1.C), el de representants d’associacions LGTB

(1.B), el de gais, lesbianes i trans que parlen a títol individual i el de persones que tenen un ampli

coneixement del col·lectiu arran de la seva activitat professional o associativa (1.A). Finalment, el

document 1.D ens permet complementar la informació de les associacions barcelonines amb la d’al-

tres entitats LGTB d’Europa. 

La diagnosi a la població LGTB (1.A) es proposa conèixer les problemàtiques i propostes de diferents

sectors del col·lectiu, posant l’èmfasi en aquells que presenten situacions més conflictives i es tro-

ben en risc d’exclusió. L’informe recull les problemàtiques que es detecten a l’espai públic, a l’àmbit

educatiu, al laboral, a la salut i a l’oci. S’acaba amb una menció als grups dins del col·lectiu que es

troben en una situació de major vulnerabilitat. El treball de camp es basa en 10 entrevistes a infor-

mants clau, 11 entrevistes a persones de determinats grups dins del col·lectiu, 4 grups de discussió

i 454 respostes d’un qüestionari electrònic. 

Pel que fa a l’estudi de les opinions dels representants d’associacions LGTB (1.B), es proposa donar

a conèixer la complexa situació del moviment LGTB i en base a aquest coneixement de la realitat de

l’activisme barceloní, recollir la seva lectura de la situació del moviment, de la realitat de la població

LGBT a Barcelona i de les polítiques municipals que s’hi adrecen. El treball de camp en aquest cas

es basa en 24 entrevistes a representants d’associacions.   

L’enquesta a la població general (1.C) es proposa conèixer la percepció que té la ciutadania sobre el

col·lectiu LGTB. Concretament, es vol conèixer: la percepció del col·lectiu LGTB en funció de varia-

bles com el sexe, l’edat o el nivell d’estudis; les diferències d’acceptació de gais/lesbianes, bisexuals

i trans; fins a quin punt incideix en l’opinió de la gent el fet d’haver tingut relació amb persones gais,

lesbianes i trans; i, finalment, les diferències entre el que la gent declara en abstracte i el que opina

quan se li posa un exemple més proper. L’enquesta va ser administrada via telefònica a una mostra

de 1.000 persones.

El document sobre l’opinió de les associacions de les polítiques que estan portant a terme a altres

ajuntaments europeus (1.D) ens ajuda a ubicar la situació de Barcelona en la dimensió europea i ens

guia a l’hora d’explorar bones pràctiques que ens serveixin de referent a l’hora d’elaborar el Pla. El tre-

ball de camp s’ha basat en qüestionaris que han respost 26 associacions LGTB de 17 països diferents.

Els resultats oferts per l’enquesta Òmnibus tenen l’interès de mostrar-nos dades sobre l’opinió de la

població amb un nivell de generalització molt elevat. A l’apartat 2 de l’informe corresponent en podeu

trobar una síntesi dels principals resultats. De totes formes, la tècnica emprada no ens permet conèi-

xer els significats i raonaments que s’amaguen darrera de les respostes.   

El caràcter qualitatiu (basat en entrevistes i grups de discussió) dels informes dedicats a l’opinió de

les associacions i de la població LGTB facilita establir nexes i sinèrgies entre els seus resultats. Cal

remarcar que es produeix una coincidència notable en la detecció de problemàtiques i definició de

prioritats entre els dos treballs. El principals punts on es produeix una convergència són:
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• En termes generals, es considera que Barcelona és una ciutat oberta. De totes formes, hi ha

consens en què l’espai públic continua marcat com a heterosexual i que, tot i que han baixat

la intensitat, continuen produint-se agressions homofòbiques i transfòbiques.

• Es comparteix un alt nivell de preocupació en relació a l’àmbit educatiu. El que es considera

més urgent és establir mesures per combatre les situacions d’assetjament que viuen molts

joves LGTB, així com corregir l’heterocentrisme dels continguts del currículum educatiu. Es

considera que és l’àmbit d’actuació central per tal d’aturar d’arrel l’homofòbia i la transfòbia.

• Hi ha consens en la identificació de diversos grups com els que necessiten actuacions més

urgents. En primer lloc, podem destacar les persones trans, que són les que es troben una

situació de major discriminació i que reben agressions més greus. Aquesta situació s’agreuja

si es tracta de trans treballadores sexuals, per les quals es reclama acabar amb l’assetjament

policial i mesures d’integració laboral per les que vulguin deixar-ho. 

• En segon lloc, preocupa la situació de la gent gran LGTB, que davant de la dependència se

sol trobar socialment més aïllada i amb serveis i institucions on no pot viure amb naturalitat la

seva identitat de gènere o tendència sexual. 

• Es coincideix també en la necessitat de treballar amb la població nouvinguda per tal de com-

batre els perjudicis transfòbics i homofòbics que puguin tenir i establir mesures per acollir els

immigrants LGTB, ja que es poden trobar amb el rebuig de la comunitat dels seus països d’o-

rigen i amb la xenofòbia de la població autòctona. 

• Es manté, al mateix temps, que és necessari no baixar la guàrdia i continuar buscant estratè-

gies per lluitar contra la difusió de les infeccions de transmissió sexual. 

• Tant entre la població LGTB com entre les seves associacions es detecta que el paper dels

locals comercials d’ambient genera un cert conflicte. Les posicions oscil·len entre qui consi-

dera que juguen un paper fonamental en la visibilització i en la creació d’espais de trobada

inclusius (per la qual cosa l’Administració els ha de recolzar i promoure), mentre que altres sos-

tenen que generen guetificació i que no haurien de rebre cap suport públic. 

• Per altra banda, l’informe 1.A adverteix sobre la complexitat del col·lectiu, que presenta en el

seu si una àmplia diversitat de grups amb problemàtiques diferents i que no se senten part

del mateix col·lectiu. Paral·lelament, l’informe 1.B explica la fragmentació i el conflicte entre

les associacions del moviment. Sens dubte, ambdues aportacions s’han d’entendre com un

dels principals reptes a l’hora de portar a terme l’elaboració del Pla. 

Pel que fa a la valoració de les polítiques municipals, l’informe 1.B estableix la necessitat d’elaborar

plans de formació pel personal de l’Administració i la necessitat de fer un major esforç en la transver-

salitat de les mesures que es dissenyin. En aquesta línia aprofundeix l’informe 1.A, que presenta en

el seu apartat 2 la necessitat d’establir una mirada des de la interseccionalitat de les diferents formes

de desigualtat.
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L’informe de l’inventari de polítiques municipals adreçades a la comunitat LGBT (2) és central perquè

ens permet tenir una vista panoràmica del que està fent actualment l’Ajuntament i, al mateix temps,

ens ajuda a endevinar en quines àrees es pot aprofundir el treball. En aquest cas, el treball de camp

s’ha basat en una àmplia recerca documental que podeu trobar en forma d’annexos i entrevistes a

responsables de les diferents àrees de l’Ajuntament.

De les aportacions d’aquest informe destaquem:

• Es manté el repte de la transversalitat, que es concretaria en la inclusió de les problemàti-

ques de la població LGTB a polítiques sectorials on actualment no hi figuren.

• Es detecta que la problemàtica LGTB s’està integrant de forma emergent en les polítiques

d’immigració i interculturalitat, i a la Guàrdia Urbana, per exemple en la formació sobre aquest

tema als agents. Aquest caràcter emergent requereix ser-hi presents per tal d’aprofundir en

els esforços que ja s’estan realitzant.  

• L’àmbit de l’educació ofereix molt àmbit d’actuació: tant pel que fa als programes de salut

sexual que porta a terme l’Agència de Salut Pública com en la política pròpiament educativa

del Consorci d’Educació de Barcelona. En ambdós casos, podem trobar un problema de com-

petències perquè es tracta de consorcis, per la qual cosa l’Ajuntament de Barcelona no en té

plenes competències. 

• Podem observar que les dones transsexuals no estan tractades en termes d’igualtat en algu-

nes polítiques dirigides a les dones. Així mateix, hi pot haver mancances a l’hora de portar a

terme mesures per tal d’oferir formació i ocupació a les que es dediquen al treball sexual.

De la contraposició dels documents que detecten les problemàtiques del col·lectiu LGTB (1.A i 1.B)

amb l’inventari de polítiques s’observa que un dels reptes del procés participatiu serà canalitzar el

debat en els àmbits d’actuació on l’Administració local té competències. I és que hi ha problemàti-

ques que desvelen tant les associacions com les persones a títol individual que no poden ser resol-

tes des de l’àmbit municipal. 
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El conjunt dels documents, com dèiem al principi, són la base damunt de la qual podem començar a

caminar per tal d’elaborar, des de la participació, el Pla Municipal per al Col·lectiu LGBT. I és que

gràcies al procés fet fins ara, comencem la fase participativa amb els següents elements damunt de

la taula: 

• Una diagnosi de les realitats del col·lectiu elaborada a partir de diferents punts de vista que

ens permeten integrar les visions de la població LGTB, d’associacions i de professionals,

tenint en compte l’heterogeneïtat de cadascun dels sectors.   

• Una priorització de les àrees d’intervenció i dels grups que requereixen una actuació més

urgent perquè és troben en una situació d’una major vulnerabilitat.

• Un inventari de les actuacions que ha portat a terme l’Ajuntament de Barcelona en aquest

àmbit en els darrers anys.

• Una identificació d’àrees de la política municipal en les que es pot aprofundir la intervenció. 

• Una detecció d’Administracions locals europees que han tirat endavant polítiques innovado-

res en relació al col·lectiu LGTB. 

Amb aquest material a les mans, només falta posar-se a caminar per tal d’elaborar un Pla que conti-

nuï sumant mirades, idees i veus perquè sigui realment participatiu.


