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BLOC 1: INTRODUCCIÓ 

 

En aquest primer bloc s’inclou la presentació del document, així com la metodologia i 

objectius de l’avaluació del Pla Marc per a la Igualtat per raó d’orientació sexual i 

identitat a Osona (2016-2020), a partir d’ara Pla LGTBI.  

 

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS  

 

La present avaluació està feta per l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (a 

partir d’ara OTIG)1, seguint les directrius proposades per la Diputació de Barcelona en 

el Projecte d'avaluació de plans d'igualtat (2016), però ampliant els espais de 

participació. 

 

L’avaluació implica la recopilació i anàlisi sistemàtica d’informació que permet emetre 

valoracions objectives sobre el grau d’assoliment del programa avaluat i els resultats 

obtinguts, així com la pertinença de les actuacions dutes a terme per assolir els 

objectius proposats. Ha de ser una eina de caràcter pràctic que ofereixi una informació 

oportuna en el temps i útil per a la presa de decisions. És a dir, a partir dels punts forts 

i els punts febles identificats, l’avaluació ha de servir per millorar l’eficàcia, la 

coherència i la pertinença de les actuacions en matèria de polítiques d’igualtat.  

 

Els objectius de l’avaluació són: 

 Obtenir una base d’informació basada en evidències sobre la trajectòria 

d’aquests anys en les polítiques públiques LGTBI. 

 Identificar les contribucions de les àrees comarcals i dels ajuntaments d’Osona 

en el desenvolupament de les polítiques LGTBI. 

 Valorar la implementació, els resultats i l’impacte del conjunt d’accions 

proposades en el Pla LGTBI. 

                                                 
1 Quan es va elaborar el pla, l’oficina tenia el nom d’Oficina VicDones-SIAD Osona. Quan se citi o es faci referència a 
les accions del pla, es mantindrà el nom original. 
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 Proposar recomanacions de millora per a l’elaboració i desenvolupament del 

següent Pla LGTBI.  

 Potenciar la transparència pública i la rendició de comptes davant la ciutadania. 

 

El present informe d’avaluació tracta d’analitzar l’abast i la pertinença de les accions 

desenvolupades i el treball dut a terme durant el període de vigència del Pla LGTBI, per 

tal d’identificar els aspectes o factors d’èxit i aquells que han de ser revisats de cara a 

millorar-los.  

 

Els ens adherits al pla són: 

 

▪ Consell Comarcal d’Osona ▪ Ajuntament de Prats de Lluçanès 

▪ Ajuntament de Vic ▪ Ajuntament de Roda de Ter 

▪ Ajuntament de Manlleu ▪ Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 

▪ Ajuntament de Torelló ▪ Ajuntament de Sant Boi del Lluçanès 

▪ Mancomunitat la Plana2 ▪ Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

▪ Ajuntament d’Espinelves ▪ Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 

▪ Ajuntament de l’Esquirol ▪ Ajuntament de Santa Eugènia de Berga 

▪ Ajuntament de Masies de Voltregà ▪ Ajuntament de Santa Maria de Besora 

▪ Ajuntament de Montesquiu ▪ Ajuntament de Sobremunt 

▪ Ajuntament d’Olost ▪ Ajuntament de Sora 

▪ Ajuntament d’Orís ▪ Ajuntament de Tavèrnoles 

▪ Ajuntament d’Oristà ▪ Ajuntament de Vilanova de Sau 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Martí de Centelles, 
Seva, Taradell, Tona i  Viladrau 
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2. METODOLOGIA 

Les metodologies emprades han combinat enfocaments quantitatius, qualitatius i 

participatius. 

 

Les metodologies quantitatives han permès fer una anàlisi objectivable del grau 

d’implementació de les accions dutes a terme en el marc del Pla LGTBI, així com dels 

recursos econòmics i humans. En aquest sentit, l’anàlisi de dades quantitatives s’ha 

basat en la documentació disponible per tal de conèixer allò previst i allò realitzat, i 

poder-ne fer les comparacions pertinents.  

 

Les tècniques pròpies de la metodologia qualitativa permeten aprofundir en l'anàlisi 

de les pràctiques, percepcions i actituds dels col·lectius de persones involucrades en 

els processos investigats. Les sessions participatives que s’han fet han permès obtenir 

informació qualitativa respecte el coneixement del Pla LGTBI i les seves accions i la 

seva implementació, així com els resultats obtinguts i la valoració corresponent. Així 

mateix, la documentació consultada també ha permès extreure informació qualitativa 

rellevant en l’avaluació del Pla LGTBI. 

 

Les metodologies participatives s’orienten a incloure els agents implicats en la 

definició del problema i les necessitats, així com les accions que hi poden donar 

resposta. En aquest cas, les mateixes sessions participatives han permès implicar als 

agents clau en el tancament del procés, que suposa l’avaluació del Pla LGTBI. 

 

En aquest sentit, les tècniques metodològiques per a la recollida d’informació 

emprades han estat les següents: 

 Anàlisi documental: 

S’han consultat diferents fonts documentals (veure llistat de material consultat 

a l’apartat 1 dels annexes).  

 Sessions participatives3: 

                                                 
3 Realitzades a través de plataformes de videotrucades en conseqüència de l’estat d’alarma decretat el 13 de març 
de 2020. No s’inclou la participació del CCO i l’Ajuntament de Vic perquè és implícita en el treball, atès que és una 
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o 13/05/2020. Col·lectius de dones, feministes i LGTBI. Assistència: 

Cabdell feminista de Folgueroles, grup de Dones de Centelles, L’Ortiga 

de Vic, Som Dones de Taradell i TALCOMSOM.  

Posteriorment, l’associació LGBT TALCOMSOM va enviar un correu amb 

propostes i reflexions. 

o 07/05/2020. Tècniques municipals de l’àrea social de Vic. Assistència: 

educació, ciutadania, convivència, joventut, esports i mediació.  

o 21/05/2020. Persones referents (tècniques o polítiques) dels 

ajuntaments adherits al PCIGO. Assistència: Centelles, Mancomunitat la 

Plana, Masies de Voltregà, Sant Bartomeu del Grau, Sant Hipòlit de 

Voltregà, Sant Pere de Torelló, Vilanova de Sau. 

o 10/06/2020. Tècniques municipals de l’àrea social de Vic. Assistència: 

participació i cooperació.  

o 17/06/2020. Col·lectius de dones, feministes i LGTBI. Assistència: Som 

Dones de Taradell i Les Violetes del Voltreganès. 

 

                                                                                                                                               
de les professionals de l’OTIG que entoma la dinamització de les sessions. No obstant això, aquesta dinamització 
s’ha fet des d’una perspectiva no interventiva. 
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BLOC 2: AVALUACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 

 

Aquest segon bloc inclou l’anàlisi de les diferents dimensions de l’avaluació: 

 Avaluació de l’elaboració i el disseny: procés d’elaboració de la diagnosi de 

necessitats i del Pla LGTBI, coherència interna, nivell de concreció i formulació 

del marc lògic (relació entre objectius estratègics, objectius operatius i accions), 

pressupost previst i agents implicats previstos en un inici. Els resultats de 

l’avaluació del disseny es presenten en el capítol 3 d’aquest mateix bloc. 

 Avaluació del procés d’implementació: grau d’acompliment de les accions, 

dificultats detectades, execució del pressupost previst i agents implicats en el 

desenvolupament de les accions. Els resultats de l’avaluació de la 

implementació es presenten en el capítol 4 d’aquest mateix bloc. 

 Avaluació dels resultats: nombre i tipus d’activitats realitzades, resultats 

aconseguits a través de les accions desenvolupades i persones beneficiades pel 

conjunt d’accions. Els resultats de l’avaluació de resultats es presenten en el 

capítol 5 d’aquest mateix bloc. 

 

3. AVALUACIÓ DEL DISSENY DEL PLA 

Per tal d’avaluar el disseny del Pla LGTBI, s’ha parat atenció a les següents variables: 

 El procés d’elaboració del Pla LGTBI i la identificació de necessitats (diagnosi). 

 L’estructura del Pla LGTBI i el marc lògic corresponent (relació entre línies 

estratègiques, objectius i accions previstes). 

 Les accions plantejades per a l’assoliment dels objectius i els resultats esperats 

 Les estratègies de la transversalitat plantejades. 

 L’adequació del calendari i els recursos prevists en relació amb les accions 

plantejades. 
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3.1. Pertinença del procediment metodològic per a l’elaboració del 

Pla LGTBI  

El procés d’elaboració del Pla LGTBI s’inicia l’any 2015 amb l’encàrrec a l’equip tècnic 

conformat pel Dr. Gerard Coll-Planas (direcció) i Belén Herrero Sánchez, sota el 

paraigua del grup d’estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació de la 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. I es va comptar amb el suport 

econòmic i tècnic de la Diputació de Barcelona. 

 

L’elaboració del pla es va basar en les fases de diagnosi i d’elaboració del pla d’acció i 

tot el treball va ser supervisat i consensuat pel grup motor (vegeu el quadre 1). 

 

Quadre 1. Composició del grup motor 

▪ Isàvena Opisso Atienza, Marc Arumí Rodrigo i Marc Parareda Giralt, 

membres de la junta de l’associació LGTB TALCOMSOM  

▪ Maria Villegas Jiménez, tècnica d’igualtat i joventut de Torelló  

▪ Núria Muñoz Carreras, tècnica d’igualtat de VicDones-SIAD Osona  

▪ Bet Pol Montmany, tècnica d’igualtat de la Mancomunitat la Plana  

▪ Belén Herrero Sánchez, tècnica d’igualtat de Manlleu 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del document del Pla LGTBI (2016-2020), 2020. 

 

Val a dir que les polítiques públiques de diversitat sexual i de gènere són molt joves, 

encara més en el moment en què es va elaborar el Pla LGTBI d’Osona. Això va suposar 

que l’elaboració fos sobre un territori sense diagnosi i informacions prèvies fora de la 

influència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És per això que no hi haver un anàlisi 

documental (informes, memòries i altres), i que l’elaboració es va fer en base al treball 

teòric existent i, especialment, la participació ciutadana, associativa i professional.  

 

Així, la metodologia de treball va combinar les tècniques següents: 

 Qüestionari en línia adreçat al col·lectiu i a la població general. “El qüestionari 

tenia com objectiu conèixer les problemàtiques de les persones LGTBI de la 

comarca en diferents àmbits (educatiu, espai públic, laboral, etc.) i recollir 
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propostes d’actuacions que consideren que hauria de portar a terme 

l’Administració local”4. 

 Qüestionari en línia adreçat a personal municipal. “Amb l’objectiu de copsar 

l’opinió del personal que serà en part responsable del disseny i la 

implementació de les mesures incloses en el Pla d’igualtat per raó d’orientació 

sexual i identitat de gènere”5. 

 Entrevistes en profunditat “semiestructurades a persones amb perfils 

específics del col·lectiu a les quals seria difícil accedir a partir de l’enquesta en 

línia i a informants clau que per la seva professió o experiència tinguin una visió 

rellevant sobre àmbits específics del col·lectiu”6.  

 Tallers de formació i participació “adreçats a personal municipal de les 

diferents àrees, professionals, representants d’associacions i persones a títol 

individual”7. 

 

L’elaboració del pla va ser participativa, a la taula 1 es mostra la relació entre les 

diferents tècniques participatives i la participació. 

 

Taula 1. Participació en l’elaboració del Pla LGTBI 

Qüestionari em línia (col·lectiu i ciutadania) 114 persones (65,5 % dones8) 

Qüestionari en línia personal municipal 61 persones (73,8 % dones) 

Entrevistes a informants clau 21 persones (52,4 % dones) 

Tallers de formació i participació  44 persones  

TOTAL 240 Persones (majoria dones) 

Font: Elaboració pròpia a partir del document del Pla LGTBI (2016-2020), 2020. 

 

                                                 
4 Pàgina 12 del Pla Marc per a la Igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona (2016-2020) 
5 Pàgina 15 del Pla Marc per a la Igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona (2016-2020) 
6 Pàgina 17 del Pla Marc per a la Igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona (2016-2020) 
7 Pàgina 19 del Pla Marc per a la Igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona (2016-2020) 
8 Es basa en el binarisme dona-home, no es va demanar si hi havia persones no binàries o altres. Per tant, el 
percentatge restant correspon a la categoria “home”. 
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D’entrada, la metodologia de treball duta a terme en el procés d’elaboració del pla és 

coherent i adequada per a la participació en el pla. Així mateix, va comptar amb una 

participació àmplia i diversa. 

 

Quant als aspectes de millora, la diagnosi va anar molt encarada a detectar els 

problemes amb què es troben les persones LGTBI i no es va complementar amb bones 

pràctiques i detecció de necessitats. 

  

La construcció del pla es va basar en el concepte de col·lectiu LGTBI enlloc de fer ús de 

la conceptualització més àmplia com diversitat sexual i de gènere. Aquest fet pot haver 

compromès la participació de persones que, tot i viure diversitat sexual i de gènere, no 

s’identifiquen amb les sigles LGTBI. 

 

Per últim, el pla contempla les persones intersexuals, però no hi va haver participació 

de persones amb aquesta característica i no s’inclouen accions específiques.   

 

De cara a millorar el proper pla es proposa: 

- Parlar de persones amb diversitat sexual i de gènere, en complement o enlloc 

de col·lectiu/persones LGTBI.  

- Incloure l’anàlisi documental dels documents existents en l’àmbit comarcal i, si 

s’escau, també de Catalunya. 

- En cas de requerir la realització d’una diagnosi, enfocar-la a les necessitats i no 

només a les problemàtiques.  

- Vetllar per mantenir (i augmentar) la participació ciutadana. 

- Incloure les entitats feministes, els centres educatius, centres esportius, els 

centres i residències de persones grans, així com altres centres de persones 

amb diversitats funcionals i problemes de salut mental.  

- Vetllar per la participació de persones intersexuals i, si no és possible, valorar la 

seva inclusió en el pla. 
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3.2. Pertinença de l’estructura del Pla LGTBI 

El Pla LGTBI està estructurat en tres objectius amb àrees de treball: 

1. Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de la política municipal. 

a. Formació 

b. Polítiques d’igualtat 

c. Persones nouvingudes 

d. Educació formal i no formal 

e. Joventut 

2. Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere. 

a. Documentació 

b. Reconeixement de la identitat de gènere 

c. LGTBIfòbia 

d. Àmbit laboral 

3. Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI. 

a. Visibilitat 

b. Biblioteques  

 

Els objectius es relacionen amb les problemàtiques detectades a la diagnosi i 

conegudes per la literatura i es materialitzen en 46 accions distribuïdes en 14, 21 i 11 

respectivament per a cada objectiu. Es tracta d’accions concretes que inclouen 

indicadors d’avaluació, les àrees implicades i l’àmbit d’aplicació (“distingint si és una 

acció que s’ha d’impulsar des del CCO i/o des dels ajuntaments”9).  

 

No obstant això, les accions no inclouen un pressupost orientatiu per dur-les a terme 

ni tampoc un calendari per realitzar les tasques i que en faciliti la planificació.  

 

La majoria de les accions proposades són concretes, encara que puguin ser complexes. 

Per exemple, “Incorporació de la no discriminació del col·lectiu LGTBI com un àmbit de 

treball de les àrees responsables d’igualtat” o “Assessorament en l’elaboració de 

                                                 
9 Pàgina 58 del Pla Marc per a la Igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona (2016-2020) 
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treballs acadèmics sobre temàtica LGBTI”. Algunes d’elles impliquen incloure la mirada 

LGTBI a documentació o tasques que ja es porten a terme, com és el cas de la “inclusió 

de la LGBTIfòbia en els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe de les 

administracions publiques” o la “inclusió de la perspectiva LGTBI a les campanyes de 

civisme i convivència”. 

Hi ha tres accions que només es poden fer si es donen circumstàncies específiques que 

en permeten l‘aplicació, com és el cas de “difusió de declaracions oficials en casos 

concrets de discriminació del col·lectiu LGTBI que s’hagin produït a la comarca”, 

“estudiar la personificació jurídica del CCO o els ajuntaments en els processos legals 

contra atacs LGTBIfòbics que s’hagin produït a la comarca” i “previsió que el CCO o els 

ajuntaments es puguin presentar com a acusació particular en casos d’agressions 

LGTBIfòbiques greus que s’hagin produït a la comarca”. Això no obstant, no s’han 

pogut posar en pràctica durant els anys de vigència del pla i, tal i com es va recollir a la 

sessió participativa amb les entitats, la seva inclusió en el pla d’acció és important 

perquè es tinguin presents en cas que es requereixin. Atès que no es pot fer una 

valoració sobre la seva execució, les tres accions queden excloses d’avaluació. 

 

Tot i que el treball amb la diversitat sexual i de gènere és transversal i la 

responsabilització de la seva realitat és de totes les àrees, la conscienciació i canvi de 

paradigma de treball ha recaigut, majoritàriament, sobre les professionals i regidories 

d’igualtat. No obstant això, val a dir que des de Joventut s’ha fet molta feina i s’han 

pogut dur a terme diverses accions que han permès petits canvis en diversos àmbits. 

 

Quant a l’aterratge als municipis, s’apunta que hi ha hagut una certa dificultat per part 

dels municipis sense tècnica d’igualtat o persona referent LGTBI per implementar les 

accions, tant per la quantitat com per la possible confusió en alguna d’elles per saber si 

es promouen comarcalment o municipalment. De fet, tot i l’explicació que s’inclou al 

pla sobre aquest punt, les mateixes tècniques d’igualtat tenien dubtes sobre el seu 

significat. 
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Així, una part de la implementació, seguiment i avaluació del pla s’ha pogut veure 

compromesa per la manca d’un grup de treball o comissió activa que realitzés un 

seguiment i planificació. 

 

4. AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA LGTBI 

Per tal d’avaluar el procés d’implementació del Pla LGTBI s’han utilitzat les variables 

següents, parant atenció al període de vigència del pla i a l’execució de les accions que 

s’hi acorden: 

 Grau d’implementació de les accions i de l’acompliment de les línies 

estratègiques. 

 Recursos econòmics destinats. 

 Estructura organitzativa i transversalitat assolides. 

 

4.1. Avaluació de l’acompliment del PCIGO 

Respecte a l’acompliment del pla LGTBI d’Osona, l’avaluació mostra un grau 

d’implementació total de les accions mig (del 67 %). De les 43 accions proposades: 20 

(47 %) s’han dut a terme, 8 (19 %) s’han dut a terme parcialment i 15 (35 %) no s’han 

dut a terme (vegeu el gràfic 1). 

 

Gràfic 1. Grau d’implementació de les accions 

 
Font: elaboració pròpia, 2020 
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Respecte al grau d’acompliment dels objectius generals (vegeu el gràfic 2) s’observa 

que en tots tres s’ha superat el 50 % d’assoliment. L’objectiu de la visibilitat LGTBI és el 

que té un percentatge més elevat d’accions dutes a terme i dutes a terme parcilament 

(82 %), seguit per la incorporació de la perspectiva LGTBI (64 %) i combatre 

l’LGTBIfòbia (56 %).  

 

 

 

Gràfic 2. Grau d’acompliment de les línies estratègiques 
 

 
Font: elaboració pròpia, 2020 

 

 

Quan es desglossen els objectius en el nombre d’accions, s’observa que en l’objectiu 

Incorporar la perspectiva LGTBI s’han dut a terme 6 accions, 3 s’han dut a terme 

parcialment i 5 no s’han dut a terme (vegeu el gràfic 3).  
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Gràfic 3. Grau d’acompliment de l’objectiu Incorporar la perspectiva LGTBI  

 

 
Font: elaboració pròpia, 2020 

 

 

En l’objectiu Combatre LGTBIfòbia, de les 18 accions proposades, 8 s’han dut a terme, 

3 s’han dut a terme parcialment i 7 no s’han dut a terme (vegeu el gràfic 4).  

 
 

Gràfic 4. Grau d’acompliment de l’objectiu Combatre LGTBIfòbia 
 

 
Font: elaboració pròpia, 2020 
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Per últim, en l’objectiu Visibilitat LGTBI, de les 11 accions proposades, 6 s’han dut a 

terme, 3 s’han dut a terme parcialment i 2 no s’han dut a terme (vegeu el gràfic 5).  

 

Gràfic 5. Grau d’acompliment de l’objectiu Visibilitat LGTBI 

 
 

Font: elaboració pròpia, 2020 

 

Tot i que un 66 % de les accions s’han pogut treballar i dur a terme, hi ha 15 accions no 

assolides. Resulta important valorar quins han pogut ser els factors que n’han dificultat 

la realització per tal de millorar les polítiques públiques LGTBI i tenir-ho present en el 

proper pla:  

 

 No comptar amb una comissió d’implementació i seguiment amb una 

freqüència de trobada mínima de dos cops a l’any per planificar les accions i 

compartir la responsabilitat del pla. Alhora, aquest espai permetria detectar 

mancances en la proposta del pla i fer accions per millorar-la. La comissió 

hauria de tenir un caràcter comarcal i s’hauria d’impulsar que n’hi hagués una 

de municipal o mancomunada a cada territori.  

 Recaure sobre les mateixes tècniques i regidories d’igualtat el gran pes del pla 

LGTBI de la mateixa manera que el pla d’igualtat. Resulta interessant valorar la 

quantitat total d’accions proposades i intentar reduir-les, així com lligar-les 

amb accions que són compartides en els dos plans. 

 No hi ha hagut una partida pressupostària específica per treballar en aquest 

àmbit, en alguns casos s’han utilitzat recursos d’igualtat.  
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 Manca el treball en la transversalització de les polítiques LGTBI. Com ja s’ha 

exposat, la major part del pes del pla, tot i que hi ha responsables d’altres 

àmbits, recau sobre Igualtat. De fet, moltes de les accions no dutes a terme són 

les que s’han de fer en altres àmbits, com immigració, convivència i educació, 

entre d’altres. Aquest fet està lligat amb la manca de la comissió que permet 

compartir responsabilitats i planificar accions.  

 Manca de planificació anual. Molt relacionat amb els punts anteriors i que es 

pot solucionar amb la comissió. 

 La inclusió de les polítiques LGTBI a l’àrea d’igualtat ha dut a una 

reorganització de l‘àrea i de les tasques i accions a fer que ha pogut 

comprometre la realització d’algunes de les accions.  

 La participació en espais prèviament no contemplats com la xarxa de municipis 

LGTBI de Catalunya i els grups de treball que se n’han derivat, com la 

participació en la xarxa SAI de Catalunya. 

 

Si entrem més en detall a les accions dutes a terme parcialment i no dutes a terme, a 

l’objectiu Incorporar la perspectiva LGTBI¸ l’acció “Assumpció del disseny i la 

implementació del Pla de les àrees d’igualtat dels ajuntaments implicats amb el 

lideratge del Consell Comarcal” va molt en la línia exposada de manca d’una comissió 

que permeti realitzar un seguiment del pla. No obstant això, els darrers anys s’ha creat 

un espai tècnic comarcal que ha permès dur a terme accions comunes i fer una 

planificació anual. Ha mancat, però, fer el treball LGTBI seguint el pla. L’assoliment de 

les accions no dutes a terme “Inclusió d’informació bàsica sobre el col·lectiu LGTBI en 

els materials d’acollida que es distribueix a les persones nouvingudes”, “Oferta de 

recursos i formació en temàtica LGTBI i diversitat familiar a les escoles bressol 

municipals” i “Inclusió de manera explícita i no estigmatitzant de referències al 

col·lectiu LGTBI en els recursos, campanyes i programes de foment d’hàbits saludables i 

de prevenció de conductes de risc, especialment en els relacionats amb sexualitat”, 

recauen sobre les àrees d’immigració, educació, i salut pública i joventut, 

respectivament. No obstant això, el fet de no haver comptat amb un espai comú de 

coordinació per treballar-hi ha pogut dur al desconeixement d’aquestes accions per 

part d’aquestes àrees. 
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Quant al segon objectiu, Combatre LGTBIfòbia, les accions no dutes a terme són 

“Adequació de la documentació pròpia administrativa a les relacions afectives de les 

persones LGBTI i a l’heterogeneïtat del fet familiar”, “Establiment d’un criteri comú per 

a tot el consistori que permeti el canvi de nom a persones trans en la documentació no 

oficial que emeten l’Ajuntament o els organismes que en depenen, encara que no 

s’hagi portat a terme el canvi de nom legal”, “Inclusió de la perspectiva LGBTI a les 

campanyes de civisme i convivència”, “Inclusió de penalitzacions o prohibicions d’ús en 

els reglaments d’usos d’espais públics, per a entitats o actes que promoguin la 

LGBTIfòbia”, “Promoció de projectes que treballin el respecte envers la diversitat 

sexual i de gènere a comunitats immigrants o de minories ètniques per aconseguir 

canvis d’actituds”, “Distribució dels materials sobre el col·lectiu LGBTI en l’àmbit 

laboral a les empreses de la comarca” i “Inclusió de les persones trans com a perfils 

prioritaris de les polítiques actives d’ocupació”. Totes elles impliquen el treball 

transversal i coordinat amb altres àrees. La manca de comissió i planificació anual de 

treball ha pogut dificultar-ne l’assoliment, atès que les àrees implicades no tenien 

coneixement de les accions.  

Per altre banda, les accions dutes a terme parcialment han estat “Adequació de la 

documentació dels centres educatius (fitxes d’inscripció, paper per anar de colònies, 

agendes escolars, etc.) per tal d’incloure les realitats de les famílies homoparentals” 

que s’ha pogut dur a terme en alguns centres, especialment per les demandes de les 

famílies. També l’acció “Difusió i seguiment del compliment del protocol 

d’identificació, atenció i gestió de les situacions d’assetjament als centres educatius 

elaborat per la Generalitat de Catalunya” s’ha dut a terme parcialment perquè, tot i 

que els centres tenen la informació sobre el protocol, no se n’ha fet un seguiment 

específic ni es té controlat quins centres l’han aplicat. Per últim, l’acció “Difusió de 

missatges contra la LGBTIfòbia en festes populars i treball de la temàtica amb entitats 

implicades en l’organització (creació d’un distintiu per cartells, programes, gots, etc.)”, 

tot i que s’ha avançat i que hi ha presència de la realitat LGTBI als espais d’oci, encara 

manca poder treballar més específicament en els agents organitzadors dels espais 

d’oci. 
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Amb relació a l’objectiu Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI, l’acció “Promoció 

d’imatges que no siguin heteronormatives en la comunicació dels ajuntaments i el 

Consell Comarcal”, “Campanyes als centres educatius que treballin temàtiques LGBTI” 

no s’ha dut a terme. No s’ha fet un seguiment de les imatges en l’àmbit comarcal i 

tampoc s’ha treballat específicament per evitar-les. Quant a l’acció duta a terme 

parcialment “Visibilitat a les qüestions referents al col·lectiu LGBTI i foment del 

respecte envers la diversitat sexual i de gènere en els mitjans de comunicació 

municipals (pàgina web municipal, xarxes socials, emissora de ràdio municipal, 

televisió municipal...)”, hi ha hagut difusió d’informació i referents LGTBI a nivell de 

xarxes socials. Això no obstant, caldrien més sistematització i un treball específic. Per 

últim, les dues accions dutes a terme parcialment “Elaboració d’una guia dels llibres de 

temàtica LGBTI que hi ha a totes les biblioteques de la comarca” i “Elaboració d’una 

proposta de llibres per clubs de lectura de les biblioteques” recauen sobre les 

biblioteques. Des de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI s’ha fet arribar la 

informació de les dues accions, tot i que no l’ha creat aquesta oficina. En aquest cas, 

s’ha valorat aprofitar els recursos existents i, de fet, es podria considerar una acció 

duta a terme, especialment si hi hagués hagut una comissió que determinés el canvi de 

les dues accions. 
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VALORACIÓ DE LES SESSIONS PARTICIPATIVES  

Pel que fa a la valoració general de la implementació del pla, segons la reunió 

participativa amb els ajuntaments adherits al pla, en general, hi ha una bona valoració 

del pla quant a la necessitat i importància de la seva existència i quant al contingut i 

guia. No obstant això, es percep com un pla ambiciós, especialment perquè quan es va 

elaborar no hi havia precedents i, per tant, es desconeixia fins on es podia arribar. Un 

cop passat aquest primer pla, especialment en els aspectes tècnics, es pot ser més 

conscient i, per tant, es pot plantejar un pla molt més realista i viable. De fet, es 

comenta que s’ha anat treballant sense seguir-lo gaire.  

Es referencien dificultats per poder dur a terme aquestes polítiques, ja que es tracta 

d’un àmbit en què que fa poc temps que s’està treballant i, en alguns municipis, 

aquesta legislatura és la que compta amb una regidoria d’igualtat/feminismes/LGTBI i, 

per tant, hi ha una major dedicació i interès en el treball de la diversitat sexual i de 

gènere. Es considera imprescindible la implicació política per tal que es puguin dur a 

terme les polítiques públiques LGTBI. En alguns ens s’ha apostat per tenir una tècnica 

encarregada, encara que sigui parcialment. En aquest sentit, es posa a sobre la taula la 

dificultat per poder valorar un pla que, en realitat, no s’ha pogut treballar com a tal. En 

aquest sentit, les tècniques poden tenir molt més a dir que les regidores. 

Es coincideix que en molts municipis les úniques accions que s’han fet han estat penjar 

la bandera i fer difusió de les campanyes. En part, per no tenir les eines per anar més 

enllà. No obstant això, com a mínim, aquest fet ha suposat que es parli més sobre la 

diversitat sexual i de gènere al carrer i als ens. 

Amb relació a la coneixença i la visualització del treball dut a terme, es proposa poder 

comptar amb una radiografia o mapa de tot allò que s’ha fet i l’evolució de les 

polítiques LGTBI a Osona. Així com saber si els plans i les accions que es fan arriben a la 

ciutadania. 

Per aquest motiu es fa incidència en la necessitat de formació (en l’àmbit polític i 

tècnic) i facilitació de recursos/eines. Amb relació a les formacions, es proposa que 

puguin ser dinàmiques i amb casos pràctics. 

Així mateix, es fa la proposta de compartir experiències i bones pràctiques de la 

comarca i d’altres municipis de Catalunya. Es valora que el pla impliqui la creació de 

recursos específics per als municipis, com seria un recull de bones pràctiques, un 
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manual, un decàleg per incloure la diversitat en els formularis o exemples 

d’ordenances amb perspectiva LGTBI, entre d’altres. Documentació pràctica i operativa 

que esclareixi què fer. 

Hi ha la consciència que la diversitat sexual i de gènere continua sent un tema prou 

tabú, especialment en població adulta. Per això es planteja poder fer una campanya 

comarcal, que cada municipi podria adaptar, que en permeti la naturalització. I es 

planteja que pugui ser utilitzada per diversos mitjans de comunicació. 

També es posa sobre la taula la dificultat de poder treballar i avançar en el tema quan 

no hi ha gaire moviment social a Osona que abanderi aquesta lluita. S’han fet accions 

molt potents, però no hi ha hagut continuïtat. Hi ha la consciència de la dificultat en 

general de les entitats i, en especial, en aquest àmbit. 

Amb relació a les accions a realitzar municipalment, hi ha dificultats per saber quin 

tipus són les més adequades per arribar a la població que es desitja. Hi ha el dubte de 

si s’està plantejant bé i de si és útil.  

Pel que fa a la coneixença del Servei d’atenció a la diversitat sexual i de gènere (SAI 

LGTBI d’Osona i Punt SAI Torelló), manca difusió i conèixer per què serveix. En aquest 

sentit es proposa que s’inclogui com un servei més dels municipis en les carteres de 

serveis, ja que, tot i estar ubicat a Vic, és per a tothom de la comarca d’Osona. 

Finalment, es fa referència a la manca de dades de persones ateses als serveis (SIAD I 

SAI) de cada municipi. Per exemple, es desconeix quina ha estat la realitat en els 

serveis durant el confinament. 

  

 Amb relació a la sessió participativa de l’Àrea social de l’Ajuntament de Vic, es concep 

que hi ha manca de coneixement de les accions i línies de treball estratègic que 

recauen sobre les diferents àrees de l’Ajuntament.  

També es planteja que hi hagi un major acompanyament per part d’OTIG en la 

implementació de les accions i de la perspectiva de gènere i LGTBI, que no sigui tant 

realitzar accions puntuals com assessorar en els projectes. Es valora positivament que 

es facin trobades anuals que permetin refrescar i fer balanç del treball realitzat, 

acompanyades de coordinacions més específiques durant l’any per tal d’implementar 

el pla. També es posa sobre la taula la importància que hi hagi compromís polític i que 
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sigui una línia prioritària, ja que és la via per assolir la transversalització de les 

polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI.  

 

Quant a la sessió participativa dels col·lectius de dones, feministes i LGTBI d’Osona, 

d’entrada s’exposa la dificultat per poder fer una valoració quan no se’n tenen els 

resultats. Per pal·liar aquesta situació, que s’havia fet expressament per saber quina és 

la informació que arriba a les entitats especialitzades, es proposa fer una nova reunió 

amb els resultats de l’avaluació. No obstant això, en termes generals es comparteix la 

percepció de millora en les polítiques LGTBI a la comarca. A banda d’axiò, s’exposa que  

per als municipis de la Mancomunitat la Plana, no queda clar qui en té la 

responsabilitat, ja que es parla d’accions comarcals i municipals. També es planteja 

simplificar el document perquè sigui més fàcil de llegir, així com reestructurar-lo per 

punts-accions macro (com per exemple “Formació”, i que incloguin totes les 

formacions de diferents àmbits). Quant a la relació de la diagnosi i el pla d’acció, es 

percep que es dona visibilitat a l’impacte de gènere en les realitats de les persones 

LGTBI, però després no es reflecteix en accions que permetin aquesta compensació. 

 

S’aporten valoracions per a cadascun dels objectius. En el cas de l’Objectiu 1. 

Incorporar perspectiva LGTBI s’exposa que caldria que s’incloguessin totes les àrees. En 

aquest sentit es planteja que seria més fàcil si hi hagués una persona responsable a 

cada ajuntament per poder anar treballant cada àrea i fer el seguiment de les diferents 

activitats i accions. 

Es comenta que de la diagnosi s’extreu una necessitat de treballar de manera 

específica en els centres educatius religiosos, que no es veu reflectida en les accions. 

Es desconeix si seria competència dels ens locals o si passaria per la Generalitat. 

Pel que fa a educació, es planteja que seria bo que als centres educatius hi haguessin 

cartells amb informació sobre els recursos LGTBI disponibles.  

 

Quant a l’Objectiu 2. Combatre la LGTBIfòbia, es fa palès que més de la meitat de les 

persones assistents a la sessió desconeixien l’existència del servei d’atenció a la 

diversitat sexual i identitat de gènere (SAI LGTBI Osona i el punt SAI de Torelló). Per 

tant, s’està d’acord en la necessitat de fer més difusió del servei. Es proposa establir un 
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pla de difusió per als propers anys per arribar al màxim de persones d’Osona que 

contempli tots els mitjans de comunicació possibles i compti amb recursos econòmics. 

Això permetria la detecció de discriminacions que es donen a la comarca abans que la 

situació sigui alarmant. A més, també es pensa que per recollir i visualitzar les 

discriminacions es podrien fer macroenquestes i campanyes específiques. 

Quant al servei s’obre el debat de si les professionals referents dels SAI haurien de ser 

persones LGTBI. Hi ha diverses opinions al respecte i, de fet, es tracta d’un debat obert 

en el moviment LGTBI català. Des de la Generalitat no es donen directrius en aquest 

sentit. Sorgeix la reflexió de la importància que les persones LGTBI siguin arreu, 

laboralment parlant. 

Seguint amb l’àmbit laboral, la percepció és que no s’està treballant, atès que no està 

normalitzat que hi hagi persones LGTBI, especialment persones trans, als diferents 

llocs de feina. Si més no, als visibles (d’atenció al públic).  

Quant a la documentació, en general es comparteix que no està integrada la diversitat 

sexual i de gènere. No es contempla l’opció de gènere no binari i en les inscripcions per 

a menors d’edat es continua referenciant mare i pare. Atesa la dificultat que suposa la 

revisió de tota la documentació, es planteja poder fer un pla específic de revisió en els 

propers anys. 

Amb relació a les accions “Difusió de declaracions oficials en casos concrets de 

discriminació als col·lectius LGTBI que s’hagin produït a la comarca”, “Estudiar la 

personificació jurídica del consell comarcal o ajuntaments en els processos legals 

contra atacs LGTBIfòbics que s’hagin produït a la comarca” i “Previsió que el Consell 

Comarcal o els ajuntaments es puguin presentar com a acusació particular en casos 

d’agressions LGTBIfòbiques greus que s’hagin produït a la comarca”, que no es poden 

valorar perquè no s’ha donat la situació per posar-les en pràctica, es considera 

necessari mantenir-les per tenir-les present en cas que s’hagin d’aplicar. 

 

Per últim, pel que fa a l’Objectiu 3. Visibilitat LGTBI, en general, es considera que no hi 

ha visibilitat del col·lectiu. Es posa l’exemple de la manca de diversitat familiar en les 

informacions relacionades amb el COVID en què es parla de família nuclear.  

Es fa la reflexió de la manca de visibilització per part de les pròpies persones LGTBI. Es 

posa l’exemple de la manca d’homes que es veuen agafats de la mà, fet que es 
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relaciona amb la manca de seguretat que hi ha per ser qui s’és a la comarca. En aquest 

sentit es reflexiona que és un peix que es mossega la cua.  

Es comenta que la manca de professionals als diferents ens locals travessades per la 

diversitat sexual o de gènere dificulta la visió d’altres realitats. S’exposa la necessitat 

que hi hagi filtre en les comunicacions dels ens per incloure la perspectiva LGTBI. 

Caldria formació en aquest sentit. 

 

Quant a àrees prioritàries, es mencionen l’àmbit laboral (especialment per a les 

persones trans) i els municipis petits (contemplar les seves realitats per assegurar que 

hi arriben la informació i les polítiques LGTBI). Quant a perfils prioritaris, especifiquen 

les persones trans.  

 

Posteriorment a la reunió, es fa arribar un correu de l’associació LGBT TALCOMSOM 

amb diverses propostes: 

- Es remarca que hi hagi una persona referent per a cada municipi sobre 

temàtica LGTBI. Quant als centres educatius, s’exposa que, en molts casos, al 

consell de direcció hi ha regidors/es dels ajuntaments per defecte i podria ser 

una via per treballar-hi. 

- En l'àmbit de la documentació, s’exposa que és necessari formar el personal 

que crea la documentació per tal que una vegada s'hagin modificat els 

documents, ja ho tinguin present per als documents futurs.  

- Finalment, es proposa un pla que diferenciï les accions a realitzar segons les 

característiques del municipi (per exemple, per nombre d’habitants) de manera 

que els municipis que s’hi adhereixin sàpiguen específicament quines accions o 

quina planificació pròpia han de fer. 

A la segona reunió amb les entitats feministes i LGTB es remarca la necessitat de 

millorar i establir canals de comunicació i coordinació entre les entitats i 

l’administració pública. Així mateix, que es tinguin presents els grups feministes a les 

polítiques públiques municipals. 

 



 
 

25 
 

ALTRES ACCIOS DUTES A TERME NO CONTEMPLADES AL PLA LGTBI 

 

Per últim, s’han portat a terme altres accions que no estan pròpiament recollides en el 

pla com són: 

- L’elaboració del protocol marc per abordar les violències sexuals i sexistes en 

espais públics d’oci a Osona (2018) que incorpora les violències LGTBIfòbiques. 

Amb la corresponent creació i funcionament de la Comissió Lila d’Osona, tot i 

que actualment es troba parada. Així com l’assessorament específic als 

diferents municipis, el préstec de materials preventius (pancartes) i facilitació 

de material informatiu general i de recursos específics per a les dones i 

persones amb diversitat sexual i de gènere. 

- L’elaboració del protocol per abordar les violències sexuals i sexistes en espais 

públics d’oci a Vic (2018) que incorpora les violències LGTBIfòbiques.  Amb la 

corresponent creació i funcionament de la Comissió Lila de Vic i la 

implementació de les accions proposades en els diferents esdeveniments 

públics d’oci gestionats per l’ens (Mercat de Música Viva de Vic, Festa Major 

Jove de Vic, Fira d’entitats o Mercat del Ram, entre d’altres). 

- Participació en la Xarxa de Municipis LGTBIQ de Catalunya, des de l’adhesió del 

Consell Comarcal d’Osona el 2017, i en els grups de treball que s’han generat: 

o Violències en parelles LGTBI 

o Treball, ocupació i col·lectiu LGTBI 

o Metodologia d'Intervenció als Serveis d'Atenció a la Diversitat Sexual i 

de Gènere 
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4.2. Avaluació del pressupost executat del Pla 

 

Pel que fa als recursos econòmics, tot i que se n’hi han destinat, en el moment de 

l’elaboració del Pla LGTBI no se li va assignar cap pressupost específic. Per tant, no és 

un apartat avaluable. 

 

4.3. Avaluació del personal i les àrees implicades en l’execució del 

Pla LGTBI 

 

Pel que fa al personal i les àrees implicades, i per tal que es puguin contextualitzar les 

dades, s’han comptabilitzat els agents implicats acció per acció. Així, en un mateix 

objectiu es repeteixen agents implicats. Per exemple, a l’Objectiu 1. Incorporar 

perspectiva LGTBI, l’àrea “Igualtat” és present en quatre accions i el còmput total els 

inclou. En el cas de la menció a “Diverses àrees”, només s’ha comptabilitzat un cop, 

atès que seria el mínim. Per últim, es fon “treball” i “promoció econòmica” atès que als 

ajuntaments no hi ha aquesta diferenciació i es tractaria de la mateixa àrea. D’aquesta 

manera considerem que les dades són més fidedignes a la implicació de cada agent per 

acció.  

 

A continuació es presenta la informació sobre els agents implicats previstos de les 

accions dutes a terme o dutes a terme parcialment i agents reals que han executat les 

accions (vegeu el gràfic 9).  
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Gràfic 9. Relació entre els agents implicats proposats i els reals per línies estratègiques 

 
Font: elaboració pròpia, 2020 

 

Com es pot observar, el percentatge d’implicació proposada i la real entre els agents 

de les accions dutes a terme i dutes a terme parcialmentés força elevada, 107 %, 94 % i 

94 %, respectivament. Es destaca, però, que en algunes accions no ha estat l’agent 

proposat qui ha executat l’acció, sinó que han estat altres i que en accions en què 

només es proposava una àrea, finalment n’han participat més. Caldria un anàlisi més 

exhaustiu i acurat per a tots els municipis d’Osona, atès que probablement 

augmentaria el nombre d’agents implicats reals.  

 

Dels resultats, es pot extreure l’existència d’implicació per diferents àrees dels 

ajuntaments per al treball en la diversitat sexual i de gènere. Així mateix, pot donar 

informació sobre quins agents s’impliquen realment en cada acció per tal que el proper 

pla es pugui ajustar més a la realitat.  

 

Igualtat ha estat l’àrea més present en les accions, en aquest sentit és necessari que es 

treballi en coordinació, planificació i transversalització. En les sessions amb personal 

tècnic de l’Ajuntament de Vic s’apuntava la necessitat de conèixer les accions i ser 

acompanyades per assolir les accions i treballar transversalment. Així mateix, en la 

sessions amb els ens adherits d’Osona, es va valorar els espais de coordinació 

comarcals per marcar línies comunes entre els ens. Per últim, en la sessió amb les 

entitats, es va proposar comptar amb una persona referent de cada ens que pogués 

encarregar-se d’aquesta planificació i transversalització de les polítiques LGTBI. 
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5. AVALUACIÓ DELS RESULTATS DEL PLA 

Per tal d’avaluar els resultats del Pla d’igualtat, s’han analitzat les següents 

dimensions: 

 Indicadors d’avaluació i resultats esperats en el Pla 

 Difusió i comunicació 

 Valoració de les accions del Pla 

 

5.1. Indicadors de resultats 

En aquest apartat es detallen les accions dutes a terme i dutes a terme parcialment 

amb els  indicadors d’avaluació i els resultats obtinguts. En el Pla LGTBI es proposen 

diversos indicadors per a cada acció, però només es presenten els que tenen resultats i 

aquells no contemplats inicialment.  

 

Per tal que el document sigui més operatiu, les taules amb la informació d’aquest 

apartat es presenten a l’Annex 1. TAULES RELACIÓ ACCIONS I INDICADORS/RESULTATS.  

 

5.2. Anàlisi i valoració dels resultats aconseguits 

A l’apartat següent s’exposa un breu anàlisi i una valoració dels resultats aconseguits, 

així com l’impacte que es valora que han generat. 

 

Quant a l’Objectiu 1. Implementació de la perspectiva LGTBI, la inclusió del treball en 

polítiques públiques LGTBI i l’atenció a les persones amb diversitat sexual i de gènere a 

les àrees d’igualtat, ha permès que el treball sobre les polítiques LGTBI s’hagin iniciat 

amb una estructura prou sòlida i reconeguda. Aquest fet ha permès el treball amb 

altres àrees i la realització d’accions comarcals, començant pel mateix Pla. Així mateix, 

el fet d’haver realitzat diverses formacions sobre la Llei 11/2014, ha permès que un 

gran nombre de professionals de la comarca tinguin present la realitat LGTBI, coneguin 

el SAI i implementin els coneixements en el seu lloc de treball.  
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Pel que fa a l’Objectiu 2. Combatre LGTBIfòbia, la creació del Servei d’atenció a la 

diversitat sexual i d’identitats de gènere (SAI LGTBI Osona i Punt SAI Torelló) ha 

permès que tant usuàries com professionals comptin amb un recurs de referència per 

exposar qualsevol situació relacionada amb el fet LGTBI, especialment en la població 

adulta. Per a joves i centres d’educació, el projecte relacionat ha estat Intaboo, en què 

s’ofereixen propostes educatives als centres d’educació secundària d’Osona, com 

atenció sobre diversitat sexual i de gènere, entre altres temàtiques. Els dos serveis 

s’han complementat en diversos àmbits amb l’acompanyament, especialment a 

persones trans, ja sigui en el centre educatiu o en centres esportius. A dia d’avui, el 

resultat és que les transicions en els centres escolars es fan majoritàriament sense 

incidències. Per últim, s’ha iniciat l’adaptació de la documentació oficial per incloure la 

diversitat sexual i de gènere, específicament, les biblioteques han eliminat els llibres 

LGTBIfòbics, han programat sessions de contacontes amb famílies i personatges amb 

diversitat sexual i de gènere, i faciliten el canvi de nom als seus carnets.   

 

Pel que fa a l’Objectiu 3. Visibilitat LGTBI, hi ha hagut un augment de la visibilització de 

les realitats LGTBI a la comarca. A cada diada del 17 de maig i el 28 de juny es penja en 

molts dels ajuntaments d’Osona la bandera LGTBI, com a mostra de suport i 

visibilització. Així mateix, en els municipis que compten amb una tècnica d’igualtat, i 

d’altres sense, es programen diverses activitats i accions. A més, en alguns dels 

ajuntaments d’Osona es contemplen les LGTBIfòbies en els espais d’oci i hi treballen el 

tema amb les diverses propostes que fan. A nivell més intern, des del SAI LGTBI Osona 

s’han fet diversos assessoraments acadèmics, la qual cosa mostra l’augment de 

coneixement i interès sobre les realitats LGTBI. 

 

Pel que fa als resultats assolits, podem concloure que han estat satisfactoris en totes 

aquelles accions dutes a terme completament, l qual cosa repercuteix favorablement 

en la visibilització i sensibilització sobre les realitats LGTBI i també en la prevenció i 

atenció de les LGTBIfòbies. No obstant això, el Pla, tot i contemplar l’aplicabilitat en 

municipis més petits, requeriria una major concreció d’accions per a cadascun d’ells, 

tal i com proposa l’associació LGTB TALCOMSOM. Així mateix, seria molt més factible 
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assolir les accions i que es reduïssin i fossin estratègiques, com la creació de comissions 

o grups de treball.  

 

Tot i la satisfacció dels resultats en les accions realitzades, és necessari fer una major 

planificació de les accions anualment (amb una sistematització de recollida 

d’informació), així com activar el treball de transversalització de les polítiques 

públiques LGTBI, per tal que totes les àrees se’n responsabilitzin. Seria important que 

es donés més visibilitat i es fes més difusió del SAI LGTBI d’Osona.  
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BLOC 3: CONCLUSIONS I PROPOSTES 

 

Aquest darrer bloc inclou les principals conclusions resultants de l’avaluació del Pla i el 

recull de propostes de cara al proper pla LGTBI. 

 

6. CONCLUSIONS 

 

De l’avaluació del disseny del Pla  

A nivell general es pot concloure que el disseny i estructura del Pla és adequada. Hi ha 

coherència entre la diagnosi, els objectius i les accions. Es van fer servir diversos 

mecanismes participatius i es van diferenciar les accions entre municipals i comarcals. 

No obstant això, la proposta d’accions no va contemplar pressupostos ni 

calendarització ni va contemplar la desigualtat de gènere recollida a la diagnosi.  

 

Quant a la terminologia, es van utilitzar problemàtiques enlloc de necessitats i es van 

incloure les persones intersexuals sense que cap d’elles hi participés obertament. A 

més, tot i que és necessari l’ús de les sigles LGBTI, caldria trobar la via per incloure 

totes aquelles persones que no s’hi identifiquen però viuen diversitat sexual i de 

gènere.  

 

A banda del que s’ha exposat i per tal de millorar el proper pla, es planteja incloure 

l’anàlisi de documentació ara existent sobre les polítiques públiques LGTBI d’Osona i 

Catalunya, així com incloure una participació més gran de les entitats, centres 

educatius i centres esportius, entre altres espais amb els quals seria interessant 

treballar. Així mateix, es proposa incloure les persones grans, persones amb diversitat 

sexual i, per descomptat, les persones intersexuals.  
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De l’avaluació de la implementació 

S’ha donat un nivell d’implementació mitjà, atès que s’han implementat un 67 % de les 

accions. L’objectiu amb un assoliment més gran ha estat Visibilitat LGTBI (82 %), seguit 

per Incorporar perspectiva LGTBI (64 %) i Combatre LGTBIfòbia (61 %).  

Amb relació a les dificultats d’implementació de les accions: 

 No comptar amb una comissió d’implementació i seguiment del pla.  

 La quantitat d’accions proposada és elevada atenent als recursos humans i 

econòmics, en la majoria de casos ha recaigut sobre igualtat i s’ha fet servir 

parcialment la seva partida pressupostària.  

 No s’ha treballat específicament sobre la transversalització de les polítiques 

LGTBI. 

 No hi ha hagut planificació anual de les accions. 

 La reorganització de les àrees d’igualtat per incloure el treball LGTBI. 

 La participació en espais prèviament no contemplats com la xarxa de municipis 

LGTBIQ de Catalunya i els grups de treball que se n’han derivat, com la 

participació en la xarxa SAI de Catalunya.  

 

Quant a les accions realitzades, la majoria han estat possibles perquè el treball s’ha 

assumit gairebé en la seva totalitat per part de les àrees d’igualtat. Igualment, moltes 

accions s’han vist compromeses per la manca de planificació anual i pressupost mínim 

assignat per acció.   

Amb relació als agents implicats en la implementació del Pla, hi ha hagut una elevada 

participació dels agents en les accions dutes a terme, tot i que en alguns casos ha estat 

Igualtat i no els agents proposats qui s’ha encarregat de l’execució. S’ha exposat que 

no quedava ben clara la diferenciació entre les accions comarcals i municipals, 

especialment per a aquells municipis més petits i/o mancomunitats.  
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De l’avaluació dels resultats 
 
Els resultats de les accions realitzades han estat satisfactoris, ja que han repercutit 

favorablement en la sensibilització i visibilització de les persones i realitats LGTBI. A dia 

d’avui és un tema sobre el qual es parla a la comarca i hi ha interès per part de la 

ciutadania,  professionals i càrrecs polítics.  

 

L’impacte en l’àmbit comarcal és rellevant, tot i que caldria millorar l’aterratge i 

acompanyament als diferents municipis en la implementació del Pla.  

 

Per tal de millorar els resultats, cal fer una planificació clara de les accions (amb una 

sistematització de recollida d’informació), així com activar el treball de 

transversalització de les polítiques LGTBI per tal que totes les àrees en siguin 

responsables.  

 

7. PROPOSTES 

En base als resultats de l’avaluació, es proposen algunes orientacions tècniques de 

cara a l’elaboració d’un proper pla: 

 

 Elaborar i estructurar el pla comarcal amb una visió de comarcal i municipal més 

clara i realista que permeti tenir coneixements clars sobre les accions a dur a terme 

quan es fa l’adhesió.  

 Parlar de necessitats enlloc de problemàtiques de les persones LGTBI. 

 Incloure totes les persones que no s’identifiquen amb les sigles LGTBI, però viuen 

diversitat sexual i de gènere. 

 Proposar un nombre d’accions realista atenent als recursos humans i econòmics 

disponibles per assolir-les, així com les aliances prèvies. 

 Contemplar un pressupost orientatiu per dur a terme cada acció. 

 Incloure accions destinades a la transversalització de les polítiques LGTBI. 

 Incloure les accions: 

o Creació de la comissió d’implementació i seguiment del pla 

o Elaboració d’una planificació anual de les accions a dur a terme 
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o Informe breu d’avaluació anual seguint la planificació anual 

 Definir clarament els agents o responsables que lideren les accions. 

 Establir mecanismes de recull de dades per a tots els municipis. 

 Coordinar el Pla amb el d’igualtat, especialment en aquelles accions en què hi ha 

confluència. 
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ANNEXES 

 

ANNEX 1. Taules relació accions i indicadors (pàg. 35) 
 
ANNEX 2. Sessions participatives (pàg. 45)



 

 

36 
 

ANNEX 1. Taules relació accions i indicadors 
 

Objectiu 1. Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de la política municipal. 

Acció Indicador avaluació 

(FORMACIÓ) Formació i 
sensibilització adequada del 
personal municipal i extern que 
fa tasques de prevenció, 
detecció, atenció, assistència i 
recuperació en els àmbits de la 
salut, l’educació, el món laboral, 
els serveis socials, la justícia, els 
cossos de seguretat, l’esport, el 
lleure, l’acció social, la 
comunicació, el Jutjat de pau, el 
servei d’atenció a les persones 
immigrants, civisme i l’atenció al 
ciutadà. (DUTA A TERME) 

(C) 
Formació en la Llei 11/2014 i el deure d’intervenció: 

 Presencial. Formació d’un total de 112 persones (90,2 % dones), distribuïdes en 22 persones (2016), 40 
(2017), 16 (2018) i 34 (2019).10 

 Microcurs en línia ofert per la Generalitat de Catalunya durant el confiament: no es tenen les dades de les 
persones que el van fer finalment, però s’hi van inscriure 121 persones (97 dones, 24 homes i 0 no binària), 
entre professionals, política i associacionisme de Centelles, Sant Vicenç de Torelló, Sant Quirze de Besora, 
Olost, Montesquiu, Mancomunitat la Plana, Vic, Consell Comarcal d’Osona, Tona, Torelló, Masies de Voltregà.  

 A més, des de l’Àrea LGBTI de la Generalitat de Catalunya s’han fet formacions a l’Hospital Universitari de Vic, 
equip d’atenció psicopedagògica d’Osona (formació de la Catalunya Central) i representants dels centres 
escolars d’Osona en una de les reunions anuals programades. 

(POLÍTIQUES D’IGUALTAT) 
Incorporació de la no 
discriminació del col·lectiu LGBTI 

(C, M) 
Visibilització de la incorporació a la informació de l’Àrea d’igualtat: CCO11, Aj. Vic12, Aj. Manlleu13, Aj. Torelló14, 
Mancomunitat la Plana15, Aj. Centelles16, Aj. Prats de Lluçanès17, Sant Hipòlit de Voltregà18, Sant Vicenç de Torelló19 

                                                 
10 Formació bàsica sobre la Llei 11/2014: 
15 i 21/11/2017. VIC. “Ulleres d'Arc de Sant Martí: estratègies de polítiques públiques adreçades a promoure la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTI segons la Llei 11/2014”, a càrrec de la 
cooperativa Cúrcuma. 
05 i 12/04/2018. VIC. “Ulleres d'Arc de Sant Martí: estratègies de polítiques públiques adreçades a promoure la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTI segons la Llei 11/2014”, a càrrec de la 
cooperativa Cúrcuma. 
16 i 23/05/2019. VIC. Aterrem la llei per aplicar-la professionalment” a càrrec de de l’associació Filigrana. 
19/11/2019. TONA. “Aterrem la llei per aplicar-la professionalment” a càrrec de Gemma Franch. 
11 http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/servei-datencio-integral-sai-lgtbi-osona/ [consulta: 27/04/2020] 
12 https://www.vic.cat/viure-a-vic/dones [consulta: 27/04/2020] 
13 http://www.manlleu.cat/viure/siad-atencio-a-les-dones.htm [consulta: 27/04/2020] 

http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/servei-datencio-integral-sai-lgtbi-osona/
https://www.vic.cat/viure-a-vic/dones
http://www.manlleu.cat/viure/siad-atencio-a-les-dones.htm
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com un 
àmbit de treball de les àrees 
responsables d’igualtat. 
(DUTA A TERME) 

Exemples d’accions compartides entre les àrees d’igualtat:  

 Taller Dragking: https://www.taradell.cat/actualitat/noticies-destacades/lajuntament-de-taradell-i-la-
mancomunitat-la-plana-contra-la-lgtbifobia-100.html [consulta: 27/04/2020] 

 26 abril 2020 https://twitter.com/CCOsona/status/1254299396889628674?s=20 [consulta: 27/04/2020] 
 

(POLÍTIQUES D’IGUALTAT) 
Informació i atenció dels casos de 
LGBTIfòbia i de violència 
masclista entre parelles del 
mateix sexe per part de les àrees 
responsables d’igualtat. 
(DUTA A TERME) 

(C, M) 
Creació al 2017 del Servei d’Atenció a la Diversitat Sexual i identitat de gènere d’Osona20 i el punt SAI Torelló21. 
S’han atès 7 persones (2017), 30 (2018), 31 (2019) i 6 (2020 a data 27/04). 
Des del SIAD també s’han atès dones lesbianes  i trans al llarg dels anys.  

(PERSONES NOUVINGUDES) 
Difusió de la situació legal i social 
del col·lectiu LGBTI al nostre país 
en les sessions d’acollida a 
persones nouvingudes. 
(DUTA A TERME PARCIALMENT) 

(C, M) 
Hi ha incorporació en les sessions realitzades per l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI dins els cursos de 
coneixement de la societat catalana i l'entorn (Mòdul C) de Vic. 
 
 

(EDUCACIÓ) Formació del 
personal docent i la resta de 
professionals que treballen en 
l’àmbit educatiu, per tal que 
incorporin la perspectiva LGBTI 

(C)  
Nombre de persones que han rebut la formació: més de 100 persones (a les sessions formatives del projecte Intaboo, 
a la sessió formativa de la reunió de direcció dels centres per part de l’àrea LGTBI) i al microcurs “Com afrontar la 
discriminació LGBTI+”. 

                                                                                                                                                                                                                                           
14 http://www.ajtorello.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=348 [consulta: 27/04/2020] 
15 http://www.mancoplana.cat/mancomunitat/plans-campanyes-i-programes/168-igualtat/ [consulta: 27/04/2020] 
16 https://www.centelles.cat/viure/benestar-i-salut/igualtat [consulta: 27/04/2020] 
17 https://pratsdellucanes.cat/serveis/otig/ [consulta: 27/04/2020] 
18 http://www.santhipolitdevoltrega.cat/temes/igualtat/ [consulta: 27/04/2020] 
19 Descripció regidoria igualtat inclou LGTBI: http://www.santvicencdetorello.cat/ajuntament/regidories-organitzacio-municipal [consulta: 27/04/2020] 
20 https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/53787/osona/crea/primer/servei/atencio/integral/persones/lgtbi/catalunya/central [consulta: 27/04/2020]  i 
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/53864/osona/inaugura/servei/atencio/integral/persones/lgtbi [consulta: 27/04/2020]   
21 http://www.talcomsom.org/servei-atencio-lgtb-osona/ [consulta: 13/05/2020]   

https://www.taradell.cat/actualitat/noticies-destacades/lajuntament-de-taradell-i-la-mancomunitat-la-plana-contra-la-lgtbifobia-100.html
https://www.taradell.cat/actualitat/noticies-destacades/lajuntament-de-taradell-i-la-mancomunitat-la-plana-contra-la-lgtbifobia-100.html
https://twitter.com/CCOsona/status/1254299396889628674?s=20
http://www.ajtorello.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=348
http://www.mancoplana.cat/mancomunitat/plans-campanyes-i-programes/168-igualtat/
https://www.centelles.cat/viure/benestar-i-salut/igualtat
https://pratsdellucanes.cat/serveis/otig/
http://www.santhipolitdevoltrega.cat/temes/igualtat/
http://www.santvicencdetorello.cat/ajuntament/regidories-organitzacio-municipal
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/53787/osona/crea/primer/servei/atencio/integral/persones/lgtbi/catalunya/central
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/53864/osona/inaugura/servei/atencio/integral/persones/lgtbi
http://www.talcomsom.org/servei-atencio-lgtb-osona/
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en les seves tasques i tinguin 
eines per detectar i combatre les 
situacions de LGBTIfòbia que es 
produeixin en els seus centres. 
(DUTA A TERME) 

(EDUCACIÓ) Incorporació de 
recursos sobre la temàtica LGBTI 
al Centre de Recursos Pedagògics. 
(DUTA A TERME PARCIALMENT) 

(C)  
Recursos incorporats: 

- Projecte Intaboo: https://serveiseducatius.xtec.cat/osona/recursos/salut-i-escola/ [06/05/2020] 
18/05/2020. Enviament de llistat de recursos per incorporar al web. Es mostra interès i intenció de incloure-ho. A dia 
27/05/2020 no s’ha inclòs. 
Duta a terme parcialment: tot i que s’han enviat recursos, no s’ha fet amb prou temps i planificació. 

(EDUCACIÓ) Difusió de recursos 
sobre la temàtica LGBTI a casals 
de joves, esplais i agrupaments 
escoltes. (DUTA A TERME 
PARCIALMENT) 

(C)  
S’ha fet difusió del projecte Intaboo, que inclou atenció a la diversitat sexual i de gènere i de colònies Oasis a tots els 
punts joves d’Osona.  
Entre el projecte Intaboo i assistència a les colònies Oasis: 3 (2018), 6 (2019) i 4 (2020 a dia 24/04/2020). 
 
Duta a terme parcialment: manca fer arribar la informació a altres espais d’aprenentatge no formal. 

(JOVENTUT) Oferta de recursos i 
formació LGBTI al personal tècnic 
de joventut i a professionals 
externs que desenvolupin 
tasques formatives o de 
dinamització amb adolescents i 
joves. (DUTA A TERME) 

(C) 
Al llarg de la vigència del Pla s’han enviat diferents recursos:  projecte Intaboo, formacions sobre la Llei 11/2014, 
formacions i recursos facilitats per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona, altres organitzats per 
diferents ens. 
 
Tot l’equip professional de joventut de la comarca ha rebut formació sobre diversitat sexual i de gènere en els darrers 
quatre anys. 
 
 

(JOVENTUT) Oferta d’informació i 
recursos sobre el col·lectiu LGBTI 
als serveis d’informació juvenil. 
(DUTA A TERME) 

(C) 
Tots els punts joves d’Osona tenen informació i recursos sobre el col·lectiu LGTBI, i concretament sobre el projecte 
Intaboo, SAI i associació TALCOMSOM. Així mateix, han acollit la informació sobre les colònies OASIS i altres. 

https://serveiseducatius.xtec.cat/osona/recursos/salut-i-escola/
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Objectiu 2. Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere. 

Acció Indicador avaluació 

(DOCUMENTACIÓ) Adequació de la 
documentació dels centres educatius 
(fitxes d’inscripció, paper per anar de 
colònies, agendes escolars, etc.) per 
tal d’incloure les realitats de les 
famílies homoparentals. 
(DUTA A TERME PARCIALMENT) 
 

(C) 
Nombre de centres educatius que ho han adequat: 

- Escoles bressol de Vic (incloent “Espai familiar municipal”): 10 
Hi ha documents que venen donats des del Departament d’educació i que, per tant, el centre educatiu no pot 
modificar. 
 
Duta a terme parcialment: per escassetat de documents per a tota la comarca. 

(RECONEIXEMENT IG) Canvi del nom 
als carnets de les biblioteques de les 
persones trans que ho requereixin 
encara que no hagin portat a terme el 
canvi de nom legal. (DUTA A TERME) 
 

(C) 
Es tracta d’una acció competència de la Diputació de Barcelona que està en funcionament i és comuna a totes 
les biblioteques que en depenen. 

(RECONEIXEMENT IG) En els 
equipaments municipals en què es 
diferencien els espais per sexes 
(lavabos i vestidors), vetllar perquè 
les persones trans puguin fer ús dels 
espais assignats al gènere sentit, o 
facilitar espais alternatius en cas que 
ho sol·licitin. (DUTA A TERME) 
 

(C,M) 
Nombre de sol·licituds rebudes i resoltes:  

- Piscines de Manlleu. Es va procedir tal i com la persona interessada i la seva família va expressar. 

(RECONEIXEMENT IG) Oferta de 
recursos i acompanyament als 
centres educatius per donar resposta 

(C) 
Tots els centres educatius de secundària han rebut la informació del servei d’atenció a la diversitat sexual i de 
gènere (SAI LGTBI d’Osona i/o Punt SAI de Torelló) que ofereix, entre d’altres, acompanyament i assessorament 
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a demandes sobre identitat de 
gènere en menors des de les àrees 
responsables d’igualtat. (DUTA A 
TERME) 
 

professional. Així mateix del projecte Intaboo. 
 
S’han fet sol·licituds a través de l’EAP Osona (equip altament format que, normalment, entoma sense 
problemes les diferents demandes relacionades amb la identitat de gènere de menors i, en cas de dubtes, es 
posa en contacte amb el SAI LGTBI d’Osona). 

(RECONEIXEMENT IG) Difusió i 
presència a la comarca del Servei 
d’Atenció Integrat previst a la Llei per 
garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals 
i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia o llei contra 
l’homofòbia. (DUTA A TERME) 

(C) 
Des de que es va obrir el servei s’han atès 7 persones el 2017, 30 el 2018, 31 el 2019 i 14 el 2020 (a data 22/09. I 
s’han fet diversos assessoraments professionals (Joventut, EAIA, EAP Osona, Centre Obert, serveis socials, entre 
d’altres) i acadèmics de diversos nivells educatius (2 el 2017, 2 el 2018 i 5 el 2019). 
 
 

(RECONEIXEMENT IG) Difusió i 
seguiment del compliment del 
protocol d’identificació, atenció i 
gestió de les situacions  
d’assetjament en els centres 
educatius elaborat per la Generalitat 
de Catalunya. (DUTA A TERME 
PARCIALMENT) 
 

(C)   
El curs escolar 2019/2020 es va exposar als centres educatius d’Osona perquè en tinguessin constància i 
presència en cas de requerir-ne l‘activació.  
De moment, no es té constància que s’hagi activat.  
 
Duta a terme parcialment: tot i que els centres educatius tenen la informació, caldria poder fer més seguiment 
del seu coneixement, seguiment i aplicació.  

(RECONEIXEMENT IG) Compromís de 
retirar de les biblioteques els llibres 
que promoguin la LGBTIfòbia, encara 
que no siguin d’accés lliure. 
(DUTA A TERME) 

(C,M) 
Nombre de sol·licituds de retirada: des de l’associació LGTB TALCOMSOM es fa fer llistat i demanda de retirada 
d’aquest tipus de llibres i es va fer. 
  
 

(RECONEIXEMENT IG) Edició d’un 
fulletó amb recursos sobre gènere 
que incloguin aspectes sobre el 
col·lectiu LGBTI per distribuir-los en el 

(C,M) 
El 2018 es va editar un fulletó i cartells del projecte Intaboo en què es donen exemples de dubtes sobre la 
diversitat sexual i de gènere. Van ser enviats a tots els centres i penjats als comptes d’Instagram dels punts 
joves. A més, els fulletons es reparteixen en les sessions que es fan a l’escola o es menciona on els poden trobar 
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marc dels tallers que s’organitzen des 
de les àrees responsables d’igualtat. 
(DUTA A TERME) 

dins dels centres. També es van fer fulletons específics per a les famílies. 
S’han repartit 165 cartells, 4.950 fulletons per a joves i 3.300 fulletons per a les famílies. 
 

(LGBTIFÒBIA) Fer difusió de missatges 
contra la LGBTIfòbia en festes 
populars i treballar la temàtica amb 
entitats implicades en l’organització 
(creació d’un distintiu per cartells, 
programes, gots, etc.). 
(DUTA A TERME PARCIALMENT) 

(C,M) 
-  2017. Pancarta del projecte “Soc i estimo com vull” (http://www.talcomsom.org/soc-i-estimo-com-

vull/) ha estat exposada en diferents espais d’oci d’Osona (incloses festes majors). 
- 2018-2020. La majoria de punts liles distribuïts per la comarca han inclòs atenció i informació LGTBI. 
- 2019. Festa Major de Vic i Mercat de Música Viva de Vic. Cartells amb informació recursos davant 

agressió LGTBIfòbica. 
Duta a terme parcialment: manca el treball específic amb les entitats implicades en l’organització. 
 

(LGBTIFÒBIA) Incorporació de la 
perspectiva LGBTI en totes les accions 
que s’implementin als centres 
educatius en matèria de coeducació o 
contra la violència masclista. 
(DUTA A TERME) 

(C,M) 
Nombre d’accions de coeducació que incorporen la perspectiva LGBTI // La línia formativa del projecte Intaboo 
contempla la perspectiva de gènere i LGTBI en totes les propostes educatives. 

(LGBTIFÒBIA) Inclusió de la 
LGBTIfòbia en els protocols 
d’assetjament sexual i per raó de 
sexe de les administracions 
públiques. (DUTA A TERME) 

(C,M)  
Nombre de protocols que incorporen la LGBTIfòbia: 

- Ajuntament de Vic (2017) 
- CCO-COSS (2019) 

De la resta de municipis, tots els protocols demanats al catàlegs de recursos de la Diputació de Barcelona 
inclouen la perspectiva LGTBI. 

 

Objectiu 3. Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI 

Acció Indicador avaluació 

(VISIBILITAT) Campanyes de (C,M) 

http://www.talcomsom.org/soc-i-estimo-com-vull/
http://www.talcomsom.org/soc-i-estimo-com-vull/
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sensibilització, prevenció i 
visibilitat LGBTI (cartells, 
estovalles de paper per bars, 
murals, accions performatives, 
etc.). (DUTA A TERME) 

Nombre d’accions: diverses 
- Campanya “Soc diferent, soc com tu”22 
- Pancarta “Soc i estimo com vull”23 
- Penjada de la bandera LGTBI el 17/05 i 28/06 als diferents ajuntaments d’Osona adherits al Pla24.  
- Manlleu. Pintada amb la bandera d’una de les rotondes del municipi25. 
- Diverses accions de visibilització26.  

(VISIBILITAT) Suport i/o 
organització d’activitats amb 
motiu de les dates significatives 
pel LGTB: 17 de maig, el Dia 
Internacional contra 
l’Homofòbia i la Transfòbia; el 
28 de juny, Dia Internacional 
per a l’Alliberament de les 
lesbianes, gais, transexuals i 
bisexuals. 
Per exemple, penjar la bandera 
de l’Arc de Sant Martí al balcó 

(C,M) 
- Cada any penjada de la bandera multicolor a diferents ajuntaments de la comarca, Mancomunitat la Plana i 

Consell Comarcal d’Osona el 17 de maig i 28 de juny27. 
- 2017-2019. Campanya 17 maig i 28 juny. Programació de diverses activitats i accions al voltant del 17 de maig 

(Vic/Osona, Manlleu, Torelló, municipis de la Mancomunitat La Plana i altres municipis adherits)28. 
- Diverses activitats durant l’any.29 
- 2020:  

o Campanya 31 març. Dia visibilitat trans*.30 
o Campanya 26 abril. Dia de la visibilitat lèsbica.31  
o Campanya 17 maig. Realització de campanya comarcal per les xarxes socials (incloent canals de 

comunicació per WhatsApp i Telegram)32. I inclusió de la bandera LGTBI als webs: 
                             Data 13/05/2020 

                                                 
22 https://vimeo.com/206473659 [consulta: 13/05/2020] 
23 https://www.vicjove.cat/sociestimocomvull-la-campanya-de-les-taules-destudiants-contra-la-lgtbifobia/ [consulta: 13/05/2020] 
24 Exemple: https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/osona-i-el-ripolles-commemoren-el-dia-per-lalliberament-lgtbi/ [consulta: 13/05/2020] 
25 https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/60761/rotonda/lgtbi/manlleu [consulta: 13/05/2020] 
26 http://www.talcomsom.org/28dejuny/ [consulta: 22/09/2020] 
27 Exemple: https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/osona-i-el-ripolles-commemoren-el-dia-per-lalliberament-lgtbi/ [consulta: 13/05/2020] 
28 Exemples de campanyes. 2017- http://talcomsom.vic.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/Actes-17-de-maig-Vic.pdf; 2018 - https://www.taradell.cat/actualitat/noticies-
destacades/lajuntament-de-taradell-i-la-mancomunitat-la-plana-contra-la-lgtbifobia-100.html; 2019 - http://www.talcomsom.org/diba_agenda/veu-veu-activitat-dia-internacional-lgtbi-tona/, 
https://www.centelles.cat/ajuntament/comunicacio/noticia/498/activitat-reivindicativa-del-casal-natura-amb-el-dia-lgtbi [consulta: 13/05/2020] 
29 Exemples: 2018 - https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/exposicions/work-in-progress-vic, 2019 - https://el9nou.cat/osona-ripolles/general/se-celebra-la-primera-taula-rodona-lgtbiq-de-la-vall-del-ges/, 
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61800/documental/me/llamo/violeta/arriba/torello/centelles [consulta: 13/05/2020] 
30 Exemples: https://www.centelles.cat/ajuntament/comunicacio/noticia/678/31-m-dia-internacional-de-la-visibilitat-transgenere, https://twitter.com/vic_ciutadania/status/1244948207987236865/photo/1, 
https://twitter.com/ajSantHipolit/status/1245039492819550210/photo/1 [consulta: 13/05/2020] 
31 Exemples: https://twitter.com/aj_vic/status/1254376680233320451/photo/1, https://twitter.com/vic_ciutadania/status/1254306497615597568/photo/1 [consulta: 13/05/2020] 
32 Algunes mostres: https://www.ccosona.cat/actualitat/1930-lgtbifobia, https://twitter.com/torellojove/status/1259832824527544323/photo/1, 
https://twitter.com/masies_voltrega/status/1260193553373937666/photo/1, https://twitter.com/aj_vic/status/1260446332592021504?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet i 
https://twitter.com/ajManlleu/status/1260193007871102978?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet, entre d’altres. [consulta: 13/05/2020]. 

https://vimeo.com/206473659
https://www.vicjove.cat/sociestimocomvull-la-campanya-de-les-taules-destudiants-contra-la-lgtbifobia/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/osona-i-el-ripolles-commemoren-el-dia-per-lalliberament-lgtbi/
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/60761/rotonda/lgtbi/manlleu
http://www.talcomsom.org/28dejuny/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/osona-i-el-ripolles-commemoren-el-dia-per-lalliberament-lgtbi/
http://talcomsom.vic.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/Actes-17-de-maig-Vic.pdf
https://www.taradell.cat/actualitat/noticies-destacades/lajuntament-de-taradell-i-la-mancomunitat-la-plana-contra-la-lgtbifobia-100.html
https://www.taradell.cat/actualitat/noticies-destacades/lajuntament-de-taradell-i-la-mancomunitat-la-plana-contra-la-lgtbifobia-100.html
http://www.talcomsom.org/diba_agenda/veu-veu-activitat-dia-internacional-lgtbi-tona/
https://www.centelles.cat/ajuntament/comunicacio/noticia/498/activitat-reivindicativa-del-casal-natura-amb-el-dia-lgtbi
https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/exposicions/work-in-progress-vic
https://el9nou.cat/osona-ripolles/general/se-celebra-la-primera-taula-rodona-lgtbiq-de-la-vall-del-ges/
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61800/documental/me/llamo/violeta/arriba/torello/centelles
https://www.centelles.cat/ajuntament/comunicacio/noticia/678/31-m-dia-internacional-de-la-visibilitat-transgenere
https://twitter.com/vic_ciutadania/status/1244948207987236865/photo/1
https://twitter.com/ajSantHipolit/status/1245039492819550210/photo/1
https://twitter.com/aj_vic/status/1254376680233320451/photo/1
https://twitter.com/vic_ciutadania/status/1254306497615597568/photo/1
https://www.ccosona.cat/actualitat/1930-lgtbifobia
https://twitter.com/torellojove/status/1259832824527544323/photo/1
https://twitter.com/masies_voltrega/status/1260193553373937666/photo/1
https://twitter.com/aj_vic/status/1260446332592021504?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://twitter.com/ajManlleu/status/1260193007871102978?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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de l’Ajuntament, fer difusió de 
la data, elaborar un comunicat 
de premsa i dur a terme algun 
acte de difusió. (DUTA A 
TERME)  

- 2020. Adhesió a la Campanya dia contra LGTBIfòbia a l’esport proposada per l’associació LGTB TALCOMSOM 
per part de diferents ens de la comarca (Centelles, Manlleu, Mancomunitat la Plana, Vic, Torelló, Masies de 
Voltregà, entre d’altres).33 

(VISIBILITAT) Donar visibilitat a 
les qüestions referents al 
col·lectiu LGBTI i fomentar el 
respecte envers la diversitat 
sexual i de gènere en els 
mitjans de comunicació 
municipals (lloc web municipal, 
xarxes socials, emissora de 
ràdio municipal, televisió 
municipal...). 
(DUTA A TERME 
PARCIALMENT) 

(C,M) 
No hi ha el recull de totes les comunicacions. No obstant això, des de les diferents xarxes socials es comparteixen 
campanyes i informació d’interès, a banda de les activitats i formacions organitzades per l’ens. A continuació es 
presenten alguns exemples dels darrers mesos: 
 
Informació sobre el SAI en confinament34 
Informació sobre el SAI LGTBI d’Osona i/o Punt SAI Torelló35 
Colònies OASIS36 
 
Facebook Vicdones-SIAD Osona: colònies OASIS (18/05/2020), curtmetratge Cua de sirena (07/05/2020), Pla 
d’emergència “LGTBI en context COVID-19” de la Diputació de Barcelona (24/04/2020), post “Defensa els teus drets” 
de Mossos d’Esquadra (18/04/2020), post “revista colors” del perfil de TALCOMSOM (29/03/2020) o la notícia “Entra 
en funcionament la primera consulta per a persones trans a Lleida” del CCMA (17/11/2019), entre d’altres. 
 
Duta a terme parcialment: per manca sistematització en el recull i treball amb comunicació perquè ho tinguin 
present. 
 

                                                 
33 Exemple: https://www.centelles.cat/ajuntament/comunicacio/noticia/653/lajuntament-de-centelles-sadhereix-a-la-campanya-del-dia-contra-la-lgtbfobia-a-lesport 
34 https://twitter.com/Mancoplana/status/1250066228431007753/photo/1; https://www.facebook.com/vic.igualtat/photos/pb.1139534306103840.-2207520000../3111710215552896/?type=3&theater; banner al 
web https://www.veinatplus.cat/; http://wwww.torellojove.cat/wp/?p=13039, entre d’altres [consulta: 13/05/2020]. 
 
35 http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/servei-datencio-integral-sai-lgtbi-osona/; http://www.manlleu.cat/pl5/viure/cataleg-de-
serveis/id135/sai-manlleu-servei-d-atencio-integral.htm; http://wwww.torellojove.cat/wp/?p=10300, entre d’altres [consulta: 13/05/2020]. 
36 https://www.facebook.com/OASIScolonies/photos/a.1439913622980974/2292956991009962/?type=3&theater, entre d’altres [consulta: 13/05/2020]. 

https://www.centelles.cat/ajuntament/comunicacio/noticia/653/lajuntament-de-centelles-sadhereix-a-la-campanya-del-dia-contra-la-lgtbfobia-a-lesport
https://twitter.com/Mancoplana/status/1250066228431007753/photo/1
https://www.facebook.com/vic.igualtat/photos/pb.1139534306103840.-2207520000../3111710215552896/?type=3&theater
https://www.veinatplus.cat/
http://wwww.torellojove.cat/wp/?p=13039
http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/servei-datencio-integral-sai-lgtbi-osona/
http://www.manlleu.cat/pl5/viure/cataleg-de-serveis/id135/sai-manlleu-servei-d-atencio-integral.htm
http://www.manlleu.cat/pl5/viure/cataleg-de-serveis/id135/sai-manlleu-servei-d-atencio-integral.htm
http://wwww.torellojove.cat/wp/?p=10300
https://www.facebook.com/OASIScolonies/photos/a.1439913622980974/2292956991009962/?type=3&theater
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(VISIBILITAT) Assessorament en 
l’elaboració de treballs 
acadèmics sobre temàtica 
LGBTI. 
(DUTA A TERME) 

(C,M)  
Des de l’OTIG s’han fet els següents assessoraments: 2 (2017), 2 (2018) i 5 (2019). 

(VISIBILITAT) Promoció 
d’activitats culturals que 
abordin la temàtica LGBTI. 
(DUTA A TERME) 

(C,M) 
Nombre d’accions: 

- Vic: 2018 (presentació de la revista Colors del Territori, projecció del documental En Femme, exposició Work 
in progress), 2019 (Presentació del llibre Cómo superar un bollodrama) 

- Torelló: 2018 (exposició Work in progress) 
- Sant Hipòlit de Voltregà: 2020 (espectacle Abandónate mucho) 

 
Se n’han dut a terme a altres municipis, però no s’ha fet arribar la informació.  
 

(BIBLIOTEQUES) Incorporació al 
fons bibliogràfic de materials 
relacionats amb el col·lectiu 
LGBTI a les biblioteques 
municipals. (DUTA A TERME) 

(M) 
Nombre de recursos incorporats. S’han incorporat  llibres sobre temàtica LGTBI en els darrers anys i a cada campanya 
del 17 de maig es fa una exposició i recomanació de llibres que tracten sobre el tema. A tall d’exemple: 
https://bibliotecadevic.com/2019/04/30/exposicio-espai-lgtbi-2/ 
https://twitter.com/BibliotecaVicJT/status/1129312454989819904/photo/1 
 

(BIBLIOTEQUES) Elaboració 
d’una guia dels llibres de 
temàtica LGBTI que hi ha a 
totes les biblioteques de la 
comarca. (DUTA A TERME 
PARCIALMENT) 

(C) 
Enlloc d’elaborar una guia s’ha compartit el document elaborat per la Generalitat de Catalunya37 que fa un recull de 
llibres i altres documents d’interès. A més, es va indicar que els llibres de l’apartat de narrativa fictícia els tinguessin 
presents en els clubs de lectura. 
Duta a terme parcialment: no s’ha fet un document propi. 
  

(BIBLIOTEQUES) Elaboració 
d’una proposta de llibres per 

(C)18/05/2020. Es facilita la proposta de recull de llibres fet per la Generalitat de Catalunya38 per tal que es tinguin 
presents en les comandes i també en els clubs de lectura de totes les biblioteques de la comarca. 

                                                 
37 https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/noticies/2017/documents/LGTBI_2017_ok.pdf 
38 https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/noticies/2017/documents/LGTBI_2017_ok.pdf  

https://bibliotecadevic.com/2019/04/30/exposicio-espai-lgtbi-2/
https://twitter.com/BibliotecaVicJT/status/1129312454989819904/photo/1
https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/noticies/2017/documents/LGTBI_2017_ok.pdf
https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/noticies/2017/documents/LGTBI_2017_ok.pdf
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clubs de lectura de les 
biblioteques. (DUTA A TERME 
PARCIALMENT) 

  
Duta a terme parcialment: no s’ha fet un document propi. 
 

(BIBLIOTEQUES) Inclusió de 
referències entorn al col·lectiu 
LGBTI i la diversitat familiar en 
els cicles d’activitats dedicats 
als infants i als adolescents que 
es fan a les biblioteques. 
(DUTA A TERME) 

(C,M) 
A les diferents biblioteques d’Osona s’han fet sessions de contacontes no sexistes que inclouen diversitat familiar, 
sexual i de gènere.39 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
39 https://www.taradell.cat/biblioteca-de-taradell/bloc-de-la-biblio/nens-i-nenes-nenes-i-nens-a-lhora-del-conte-del-mes-de-marc.html  

https://www.taradell.cat/biblioteca-de-taradell/bloc-de-la-biblio/nens-i-nenes-nenes-i-nens-a-lhora-del-conte-del-mes-de-marc.html
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ANNEX 2. Sessions participatives  

 
 
Totes les sessions han estat fet a la plataforma Jitsi sota el nom de sala AvaluacioPlansOsona. 

 

13/05/2020. Col·lectius de dones, feministes i LGTBI. Assistència: associació LGBT 

TALCOMSOM, Cabdell de Folgueroles, Dona Veu de Tona,  grup de Dones de Centelles, L’Ortiga 

de Vic i Som Dones de Taradell.  

 
VALORACIONS I APORTACIONS 

 

Avaluació 

S’exposa la dificultat per avaluar un pla quan no es tenen els resultats o indicadors per saber 

del cert què s’ha fet i què no s’ha fet. En aquest sentit, s’exposa que era intencionada la 

proposta per obtenir la impressió dels col·lectius en el treball sobre el Pla i valorar la 

comunicació entre l’administració pública i la ciutadania (en aquest cas, entitats), però es 

proposa fer una altra trobada després de passar els indicadors i resultats de les diferents 

accions. D’entrada és acceptada la proposta. 

 

Estructura del Pla 

S’exposa que, per als municipis de la Mancomunitat la Plana, no queda clar qui té la 

responsabilitat, ja que es parla d’accions comarcals i municipals. 

Es planteja reestructurar el pla d’acció de cara al nou pla per tal que sigui més fàcil de llegir. Es 

proposa reduir els punts i reorganitzar-los en punts/acció macro. Per exemple, englobar totes 

les accions que tenen a veure amb formació en un bloc que es digui formació. 

Quant a la relació de la diagnosi i el pla d’acció, es percep que es visibilitza l’impacte de gènere 

en les realitats de les persones LGTBI, però després no es reflecteix en accions que permetin 

aquesta compensació. 

 

Global 

Els tres objectius plantejats es considera que poden servir de cara als propers anys perquè, o 

bé no s’han treballat o, si s’ha fet, se’n desconeixen els resultats. No obstant això, es 

comparteix la percepció de millora en les polítiques LGTBI a la comarca. 

 

Objectiu 1. Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de la política municipal 
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S’exposa que per incorporar la perspectiva LGTBI als ens, caldria que s’incloguessin totes les 

àrees. En aquest sentit, es planteja que seria més fàcil si hi hagués una persona responsable a 

cada ajuntament per poder anar treballant cada àrea i fer el seguiment de les diferents 

activitats i accions. 

Es comenta que de la diagnosi s’extreu una necessitat de treballar de manera específica en els 

centres educatius religiosos, que no es veu reflectida en les accions. Es desconeix si seria 

competència dels ens locals o si passaria per la Generalitat. 

Amb relació a educació, es planteja que seria bo que als centres educatius hi hagués cartells 

amb informació sobre els recursos LGTBI disponibles.  

 

Objectiu 2. Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitats de gènere 

Més de la meitat de les persones assistents a la sessió desconeixien l’existència del servei 

d’atenció a la diversitat sexual i identitat de gènere d’Osona (SAI LGTBI Osona) i el punt SAI de 

Torelló40. Així, s’està d’acord en la necessitat de fer més difusió del servei. Es proposa establir 

un pla de difusió per als propers anys per arribar al màxim de persones d’Osona que contempli 

tots els mitjans de comunicació possible i compti amb recursos econòmics. Això permetria la 

detecció de discriminacions que es donen a la comarca abans que la situació sigui alarmant. A 

banda s’això, també es pensa que per saber les discriminacions es podrien realitzar macro 

enquestes i campanyes específiques. 

Quant al servei, s’obre el debat de si les professionals referents dels SAI haurien de ser 

persones LGTBI. Hi ha diverses opinions al respecte i, de fet, es tracta d’un debat obert en el 

moviment LGTBI català. Des de la Generalitat no es donen directrius en aquest sentit. Sorgeix 

la reflexió de la importància que les persones LGTBI siguin arreu, laboralment parlant. 

Seguint amb l’àmbit laboral, la percepció és que no s’està treballant, atès que no està 

normalitzat que hi hagi persones LGTBI, especialment persones trans, als diferents llocs de 

treball. Si més no, als visibles (d’atenció al públic).  

Quant a la documentació, en general es comparteix que no està integrada la diversitat sexual i 

de gènere. No es contempla l’opció de gènere no binari i en les inscripcions per a menors 

d’edat es continua fent referència a mare i pare. De fet, una de les participants exposa que la 

primera inscripció que es va rebre que contenia el gènere no binari va ser per a la 

microformació oferta per l’àrea LGBTI de la Generalitat de Catalunya de fa tres setmanes. 

Atesa la dificultat que suposa la revisió de tota la documentació, es planteja poder fer un pla 

específic de revisió en els propers anys però que permeti assegurar la revisió en 3 o 4 anys. 

                                                 
40 http://www.talcomsom.org/sailgtb/#osona; http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-

digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/servei-datencio-integral-sai-lgtbi-osona/ 

http://www.talcomsom.org/sailgtb/#osona
http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/servei-datencio-integral-sai-lgtbi-osona/
http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/servei-datencio-integral-sai-lgtbi-osona/
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Pel que fa a les accions “Difusió de declaracions oficials en casos concrets de discriminació als 

col·lectius LGTBI que s’hagin produït a la comarca”, “Estudiar la personificació jurídica del 

Consell Comarcal o ajuntaments en els processos legals contra atacs LGTBIfòbics que s’hagin 

produït a la comarca” i “Previsió que el Consell Comarcal o els ajuntaments es puguin 

presentar com acusació particular en casos d’agressions LGTBIfòbiques greus que s’hagin 

produït a la comarca”, que no es poden valorar perquè no s’ha donat la situació per posar-les 

en pràctica, es considera necessari mantenir-les per tenir-les present en cas que s’hagin 

d’aplicar. 

Objectiu 3. Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI 

En general, es considera que no hi ha visibilitat del col·lectiu. Es posa l’exemple de la manca de 

diversitat familiar en les informacions relacionades amb la COVID en què es parla de família 

nuclear.  

Es fa la reflexió de la manca de visibilització per part de les persones LGTBI. Es posa l’exemple 

de la manca d’homes que es veuen agafats de la mà, que es relaciona amb la manca de 

seguretat que hi ha per ser qui s’és a la comarca. En aquest sentit, es reflexiona que és un peix 

que es mossega la cua.  

Es comenta que la manca de professionals als diferents ens locals travessades per la diversitat 

sexual o de gènere dificulta la visió d’altres realitats. S’exposa la necessitat que hi hagi filtre en 

les comunicacions dels ens per incloure la perspectiva LGTBI. Caldria formació en aquest 

sentit. 

 

Àrees prioritàries: 

- Àmbit laboral, concretament en la inserció laboral de les persones trans.  

- Municipis petits, contemplar les seves realitats per assegurar que la informació i 

polítiques LGTBI arribin.  

Perfils prioritaris: 

- Persones trans.  
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07/05/2020. Tècniques municipals de l’Àrea social de Vic. Assistència: educació, ciutadania, 

convivència, joventut, esports i mediació. Excusades: cooperació, participació i serveis socials. 

 

VALORACIONS I APORTACIONS 

Es fa referència a la dificultat per trobar els plans al web de l’ajuntament. Es fa la proposta 

global que tots els plans de l’ens poguessin ser en un mateix espai web per facilitar-ne la cerca 

i conèixer tots els que hi ha. Així mateix, es planteja la idea de fer resums dels plans per tal de 

facilitar-ne la lectura i, per tant, el coneixement.  

 

Més concretament del Pla, es concep que hi ha manca de coneixement de les accions i les 

línies de treball estratègic que recauen sobre les diferents àrees de l’Ajuntament. De manera 

que, finalment, el pes del Pla ha recaigut sobre l’OTIG. 

 

De les accions que s’han dut a terme, s’inclouen la de fer arribar les informacions rellevants 

(per exemple a centres educatius i entitats), així com les accions puntuals amb assessorament 

o consulta prèvia a l’OTIG. En els cursos, com els gestionats per acollida, s’ha inclòs la temàtica 

de gènere i, fins i tot, s’ha fet partícip directe l’OTIG. 

 

Es planteja que es faci més acompanyament per part d’OTIG en la implementació de les 

accions i de la perspectiva de gènere i LGTBI, amb un major plantejament d’assessorament de 

projectes enlloc d’accions puntuals.  

 

Es valora positivament que es facin trobades anuals que permetin refrescar i fer balanç del 

treball realitzat, acompanyades de coordinacions més específiques durant l’any per tal 

d’implementar el Pla. Així mateix, es proposa que en alguns temes clau, com és la 

comunicació, hi pogués haver documents, com decàlegs, que en permetessin l’aplicació. 

 

També es posa sobre la taula la importància que hi hagi compromís polític i que sigui una línia 

prioritària, ja que és la via per assolir la transversalització. 
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14/06/2020. Correu electrònic de l’associació LGTB TALCOMSOM 

 
Es recullen els fragments amb propostes de millora per al proper pla: 
 

“[...] Pel que fa a la persona responsable de cada ajuntament, el pla del Ripollès ja té en 
compte això, però en els pobles petits (menys de 1.000 habitants) on el regidor/a té moltes 
funcions s'ha optat perquè la persona responsable pugui ser un/a veí/a del poble en 
coordinació amb la regidoria. 

[...] 

Pel tema dels centres educatius concertats (no necessàriament cal que siguin religiosos), en 
molts casos en el consell de direcció hi ha regidors/es dels ajuntaments per defecte. Seria una 
forma de treballar-hi. 

[...] 

En l'àmbit de la documentació, tal i com ja es va parlar en el seu moment en la creació del pla 
actual, cal formar el personal que crea la documentació per tal que una vegada s'hagin 
modificat els documents en aquest pla de 3/4 anys que es proposa no els tornin a canviar 
sense perspectiva LGTB posteriorment. 

Una opció que es podria tenir en compte és, com s'està fent al Ripollès, un pla a diferents 
velocitats, en el cas d'Osona podria ser: Consell Comarcal, Mancomunitats i consorcis, 
ajuntaments grans, ajuntaments mitjans, i ajuntaments petits. Així es tenen en compte les 
particularitats i els recursos tècnics de cada cas. 

Per altra banda estaria bé que el futur pla també inclogués accions que impliquin a la 
Generalitat i Diputació, per exemple, permetre que el Consell Comarcal (o el Consorci Osona 
serveis socials) tingui personal tècnic dedicat als ajuntaments petits per tal que s'hi pugui 
treballar adequadament. 

 [...]” 

 
 
 
21/05/2020. Persones referents (tècniques o polítiques) dels ajuntaments adherits al Pla 

LGTBI. Assistència: Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, 

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Sant Pere de Torelló, Ajuntament de 

Vilanova de Sau, Ajuntament de Masies de Voltregà i Mancomunitat la Plana.  

 
VALORACIONS I APORTACIONS 

En general, es fa una bona valoració del Pla pel que fa a la necessitat i importància de la seva 

existència i al contingut i guia. No obstant això, es percep com un pla ambiciós, especialment 

perquè quan es va elaborar no hi havia precedents i, per tant, es desconeixia fins on es podia 

arribar. Un cop passat aquest primer pla, especialment a nivell tècnic, es pot ser més conscient 
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i, per tant, plantejar un pla molt més realista i viable. De fet, es comenta que s’ha anat 

treballant sense seguir-lo gaire.  

Es referencien dificultats per poder dur a terme aquestes polítiques, ja que es tracta d’un 

àmbit que fa poc temps que s’està treballant i, en alguns municipis, aquesta legislatura és la 

que compta amb una regidoria d’igualtat/feminismes/LGTBI i, per tant, hi ha més dedicació i 

interès en el treball de la diversitat sexual i de gènere. Es considera imprescindible la 

implicació política per tal que es puguin dur a terme les polítiques públiques LGTBI. En alguns 

ens s’ha apostat per tenir una tècnica encarregada, encara que sigui parcialment. En aquest 

sentit, es posa sobre la taula la dificultat per poder valorar un pla que, en realitat, no s’ha 

pogut treballar com a tal. Sobre això, les tècniques poden tenir molt més a dir que les 

regidores. 

Es coincideix que, en molts municipis, les úniques accions dutes a terme han estat penjar la 

bandera i fer difusió de les campanyes. En part, per no tenir les eines per anar més enllà. No 

obstant això, com a mínim, aquest fet ha dut a què al carrer i als ens es parli més sobre la 

diversitat sexual i de gènere. 

Pel que fa a la coneixença i visualització del treball dut a terme, es proposa poder comptar 

amb una radiografia o mapa de tot allò que s’ha fet i l’evolució de les polítiques LGTBI a 

Osona. Així com saber si els plans i les accions que es realitzen arriben a la ciutadania. 

Per aquest motiu es fa incidència en la necessitat de formació (a nivell polític i tècnic) i 

recursos/eines. Es valora positivament el microcurs en línia ofert per l’Àrea LGBTI de la 

Generalitat de Catalunya durant el confinament. Amb relació a les formacions, es proposa que 

puguin ser dinàmiques i amb casos pràctics. 

Així mateix, es fa la proposta de compartir experiències i bones pràctiques de la comarca i 

d’altres municipis de Catalunya (es menciona Terrassa). Es valora que el pla impliqui la creació 

de recursos específics per als municipis, com seria un recull de bones pràctiques, manual, 

decàleg per incloure la diversitat en els formularis o exemples d’ordenances amb perspectiva 

LGTBI, entre d’altres. Documentació pràctica i operativa que esclareixi què fer. 

Hi ha la consciència que la diversitat sexual i de gènere continua sent un tema prou tabú, 

especialment en població adulta. Per això es planteja poder fer una campanya comarcal, que 

cada municipi podria adaptar, que permeti la seva naturalització. I es planteja que pugui ser 

utilitzada per diversos mitjans de comunicació (xarxes socials, bustiada, canals WhatsApp o 

Telegram dels ens, diari, revistes gratuïtes, televisió, etc.). Es proposa que sigui impactant i 

curta en el cas dels vídeos. 

També es posa sobre la taula la dificultat de poder treballar i avançar en el tema quan no hi ha 

gaire moviment social a Osona que abanderi aquesta lluita. S’han fet accions molt potents, es 
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menciona la taula rodona que van fer les Barjaules, però no hi ha hagut continuïtat. Hi ha la 

consciència de la dificultat en general de les entitats i, en especial, en aquest àmbit. 

Amb relació a les accions a dur a terme municipalment, hi ha dificultats per saber quin tipus 

són les més adequades per arribar a la població que es desitja. Hi ha el dubte de si s’està 

plantejant bé i de si és útil.  

Pel que fa a la coneixença del Servei d’atenció a la diversitat sexual i de gènere (SAI LGTBI 

d’Osona), manca difusió i conèixer per què serveix. En aquest sentit es proposa que s’inclogui 

com a un servei més dels municipis en el catàlegs de serveis, ja que, tot i estar ubicat a Vic, és 

per a tothom de la comarca d’Osona. 

Finalment, es fa la referència a la manca de dades de persones ateses als serveis (SIAD I SAI) de 

cada municipi. Per exemple, es desconeix quina ha estat la realitat en els serveis durant el 

confinament. 

 
 
 
17/06/2020. Col·lectius de dones, feministes i LGTBI. Assistència: Som Dones de Taradell i Les 

Violetes del Voltreganès.  

 

VALORACIONS I APORTACIONS 

S’exposa que l’acta és completa i que recull les aportacions de la reunió prèvia. Es remarca la 

necessitat de millorar la comunicació entre administracions i entitats feministes, 

municipalment, mancomunadament i comarcalment. I també, per tant, la coordinació. Així 

mateix, es percep la necessitat de comptar amb les entitats feministes per realitzar les 

polítiques públiques d’igualtat al territori. Per unir forces i arribar més lluny.  

Amb relació als indicadors, consideren que encara queda molta feina a fer, però que poc a poc 

es pot anar aconseguint. 

 

 


