
PLA DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA

#ÀgoraDeDrets

Identificaició de a�aicte/taaaef/ruf�� de debat

DRETS DELS COL·LECTIUS LGTBIQ, en direfents fe�nions aa Casaa Cíviic de Ca n�A�feaa (a Teffassa)
Mig�ea Angea Aavafez Ovide i Doaofes Laedó Aaicaaá, �ovi�ent veïnaa i �e�bfes dea icoa·aeict� LGTB Teffassa

Responsabae de aa feaatofia

Doaofes Laedó Aaicaaá

Obsefvaicions sobfe aa iniiciatva, ea icontng�t i a�abast dea Paa de Dfets H��ans de Cataa�nya en genefaa 

Observacions relatves a la situació del dret o drets objecte de debat en aquesta #ÀgoraDeDrets

Observacions relatves a les Mesures del Pla de Drets Humans

 Q�ines �odiificaicions s�ggefi�? Pef q�è?



 Q�ines �es�fes aregifíe�? Pef q�è?

Que l’administració de la Generalitat de Catalunya dot de recursos sufcients el SAI DASIG i a nivell municipal els 
recursos que manquin per respondre a les demandes de la ciutat (a Terrassa).
Tenir en compte la perspectva transseminista i interseccional en totes les polítques.
Unir els serveis LGTBIQ i Polítques de Gènere sense deixar de visibilitzar la Regidoria LGTBIQ (a Terrassa), crear 
aquesta Regidoria als Ajuntaments que no existeixi aquesta fgura.
Formació interna sobre temátca LGTBII en els grups municipals (polítcs locals i de la Generalitat de Catalunya).
Instar a la Generalitat de Catalunya per tal de que redact un Reglament que desenvolupi la Llei 11/2014 
juntament amb la corresponent dotació pressupostària.
També, aplicar la Llei 11/2014 en l’àmbit municipal (a Terrassa).
Un programa per a persones maltractades: com a protecció de maltracte a dones i nens i als homes no visibilitzats.
Sobre la gent VIH, programa d’enteniment de l’ensermetat a nivell de comunitats autònomes (a la població).
Des de l’àmbit de Polítques de Gènere LGTBIQ s’ha de donar el mateix tracte als altres col·lectus per a ajudar-los a
visibilitzar-se en la societat.
En sanitat, que es reconegui a l’administració de salut catalana a les persones intersexuals, bisexuals, etc (saber 
com tractar-les).
També sormar als sanitaris i prosessionals relacionats per tractar als diserents grups a dins del col·lectu LGTBIQ.
Departament de Treball, Asers Socials i Família: crear una assignatura o matèria en els insttuts i col·legis per a que
els nens no siguin discriminats.
Formació per al personal educatu a tots els nivells per evitar la discriminació a les aules.
La bisòbia no es coneix molt, més programes d’insormació sobre diversitat sexual.
Nova llei penal per a que amenaces fsiques, verbals i agressions siguin objecte de sanció esectva (o hores de 
treball social en la comunitat amb col·lectus LGTBIQ).
Els jutges s’han de reciclar i ser sormació contnua sobre drets LGTBIQ.
Desenvolupar la Llei 11/2014 amb un organigrama clar d’actuació en cada nivell d’administració. Sancions a la 
discriminació LGTBIQ, seguiment de les gestons posades en marxa quan es denuncia i solució executva (resolució 
esectva).
Creació de mapes de serveis a la ciutadania relacionats amb el col·lectu LGTBIQ, tant locals com a nivell de 
Generalitat de Catalunya, que expliquin clarament a on dirigir-se segons la vulneració de dret produït.
Protocols d’actuació per als diserents tpus de vulneració i col·lectu dins del col·lectu LGTBIQ.

 Q�ines �es�fes s�pfi�ifíe�? Pef q�è?

 Q�ins aictofs icfeie� q�e s�ha�fia de tenif en ico�pte pef aa i�pae�entaició d�aq�est dfet i d�aq�estes 
Mes�fes?

La i�pae�entaició deas dfets LGTBIQ han de ico�ptaf a�b pefsonaa a totes aes icapes i�paiicades, ja sig�i deas 
�ateixos gf�ps LGTBIQ, soicietat icivia, Aj�nta�ents, Dip�taició, Genefaaitat de Cataa�nya, J�sticia.

 Q�ins à�bit i/o seictofs de a�Ad�inistfaició icfeie� q�e ha�fien d�estaf �és i�paiicats en a�exeic�ició de aes 
�es�fes?

Eas dfets han de sef tfansvefsaas en aa seva exeic�ició, pef aiconseg�if q�e d�aag�na rof�a s�exeic�tn

 Q�ins ha�fien de sef eas eixos pfiofitafis pef taa de ref �n seg�i�ent dea ico�pai�ent de aes �es�fes?

Pfotoicoas d�aict�aició a�b te�pofaaitat d�exeic�ició i fetofn deas fes�atats, així ico� deicisió d�exeic�ició en 
q�aasevoa icas.


