
 

 
 

COMISSIÓ DE JOVES I RELACIONS PERSONALS 
 
20/02/2018 
 
Assistents: 
 
María José Ramos   Ajuntament Cornellà de Llobregat 
Kevin Guerrero  Ajuntament El Prat de Llobregat 
Ariadna Plana  Ajuntament Sant Climent de Llobregat 
José Carlos Garcia   Ajuntament Sant Joan Despí 

Mireia Pujol   Ajuntament Viladecans. 
Miquel Comino   Conseller Consell Comarcal Baix Llobregat. 
Iris Nerea Sánchez  Consell Comarcal Baix Llobregat. LGTBI+ 
Antonia Regalado   Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Noelia Real   Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 
Excusen assistència:  
 
Mònica Mas.   Ajuntament La Palma de Cervelló. 

Yolanda Molina  Ajuntament Sant Boi de Llobregat 
Judit Guardia   Ajuntament Sant Esteve de Sesrovires 
 
 
Ordre del dia  
 
1.-  Valoració formació LGTBIfòbia de novembre de 2017 
2.- Implementació del Punt SAI a Sant Boi de Llobregat a càrrec de la                 
companya Yolanda Molina 
3.- Observatori contra l’homofòbia a càrrec de la companya Mª José Ramos 
4.- Proposta campanya sensibilització LGTBI per a persones joves de la   
comarca.  



 

5. -Precs i preguntes. 
 

 
 
Es comença la reunió recordant la trajectòria que ha tingut fins ara la comissió, 
per tal de contextualitzar a les noves incorporacions.  
Seguidament, es fa la valoració del taller formatiu teòric-pràctic de 
Sensibilització contra la LGTBIfòbia, realitzat el passat novembre, adreçat 
als/les professionals de joventut de la comarca (tècnics/ques, informadors/res 
de Serveis i PIDCES, dinamitzadors/res, educadors de carrer, etc.) treballat a 
través de les històries de vida, per persones membres de l'Àmbit LGTBI de 
CCOO. Els assistents que van participar a la formació estaven d’acord en què 

el taller no estava suficientment adaptat a la realitat dels/ de les professionals  
de joventut.  
 
Es proposa realitzar una formació LGTBI+ especialment enfocada als 
professionals de joventut i promoure realitzar un projecte de sensibilització.  
 
 
 
Es consensua que sigui una formació que tracti directament els casos que 

afectin a les persones joves; per exemple que fer amb casos com el bullying?, 
on es poden derivar?, com es segueixen els protocols d’actuació? etc. Per 
després traslladar-lo mitjançant sessions o tallers als PIDCES.  
 
També es proposa que en municipis petits una mes bona opció seria que la 
formació s’imparteixi directament als i les joves, o crear campanyes visuals de 
sensibilització en diversitat sexual, de gènere, d’identitat... que arribi a les 
persones joves a través de les xarxes socials i, es podria connectar amb la 
Oficina Jove d’Emancipació del CC.  
 
Per portar a terme aquesta campanya de sensibilització es proposa diferents 
actuacions: crear un díptic explicant LGTBI+, un concurs en format vídeo, 



 

compartir experiències de persones 
jove LGTBI+ o realitzar una guia jove per tallers i 

xerrades als instituts. 
Perque sigui mes efectiva es recalca la importància de la coordinació, el treball 
interdepartamental i la interinstitucionalitat. 
 
També es parla de contactar i visitar a l’associació Violeta, que treballa a la 
comarca ( Viladecans, el Prat, etc.).  
 

 
A continuació, es parla dels nous SAI que han començat a funcionar a 

municipis de la comarca (Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat i 

pròximament a Cornellà). És una prestació de servei d’atenció integral, de 
qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o 
estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat 
de gènere o expressió de gènere. 

El SAI també és un servei de sensibilització i informació per a persones i 
entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere 
i prevenir LGBTifòbia. Aquest recurs es posa en funcionament per donar 

resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat 
d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la 
diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI. 

Aquests serveis, tramiten la targeta sanitària amb el nom sentit a les persones 
trans*, majors i menors d'edat. Per fer el tràmit, cal demanar cita prèvia al 
servei més proper al domicili. 

La MªJosé comenta que estan intentant promoure un treball conjunt amb 
l’Observatori contra la homofòbia. 
 
En quant al Concurs Talla Ja!! contra la violència masclista, es debat sobre 
com es pot millorar la participació del col·lectiu jove. S’acorda modificar les 
bases del concurs, per exemple treure el format microrelat, i pensar com 



 

canviar el format de participació, per 
exemple via Instagram, votar a través de likes, etiquetant 

a persones o amb #hashtags.  
 
 
 
Des del Servei  Comarcal de Joventut es vol promoure més la participació dels i 
de les  tècnics/ques en la elaboració de la proposta del concurs. A la comissió 
es proposa de fer una petita guia per a informadors/es i dinamitzadors/es de 
com portar a terme el concurs?, per exemple mitjançant un taller per fer un 
vídeo amb la temàtica del concurs. Es proposa també començar des del mes 
de juliol a fer aquest vídeo.  

 
Finalment, es prega intercanviar números de mv, per tal d’agregar-los al grup 
de whatsapp LGTBI+ i compartir el contacte de l’Associació Violeta.  
 
 
A les 13h es dona per finalitzada la reunió de la Comissió Joves i Relacions 
Personals.  
 

 

 


