SEGUIMENT, AVALUACIÓ I DIFUSIÓ DEL PLA
• Designar una persona tècnica responsable
• Coordinació entre àrees municipals i entitats
• Donar a conèixer el Pla dins l’Ajuntament
FORMACIÓ PER CAPACITAR ALS I LES PROFESSIONALS
• Personal municipal
• Personal d'altres institucions
• Personal d'entitats i associacions

DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL QUE RECONEGUI LA REALITAT LGTBI
• Adequació de formularis en format On Line
• Adequació de formularis en format paper

SERVEI MUNICIPAL D'ACOMPANYAMENT INTEGRAL A LES PERSONES I
FAMILIARS DE PERSONES LGTBI
• Acompanyament
• Assessorament psicoemocional i/o jurídic
• Informació de qualitat i accés a recursos específics
PROMOURE LA VISIBILITAT DE LA DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA I DE
GÈNERE EN LA IMATGE COOPORATIVA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
LOCALS
Tallers específics per les persones responsables dels mitjans de
comunicació locals
Promoció d’imatges que facin referència a la realitat de les persones LGTBI
en el conjunt de les comunicacions municipals (cartells, pòsters, pàgina
web…)
ACIONS PER COMBATRE LA DISCRIMINACIÓ LGTBIFÒBICA EN L’ENTORN
LABORAL MUNICIPAL
Ampliar el marc conceptual en els protocols contra l’assetjament existents a
l'Ajuntament
IMPULSAR ACTES DE RECONEIXEMENT I VISIBILITZACIÓ DE LA REALITAT
LGTBI
• Commemoració dels dies internacionals
• Campanyes de sensibilització a la ciutadania
• Declaracions institucionals de suport a la realitat de les persones LGTBI

MECANISMES D'ACOMPANYAMENT I DENÚNCIA PER A LES VÍCTIMES
PER LGTBIFÒBIA

•
•
•
•

Vetllar per atendre i acompanyar des del Servei d'Atenció Integral
Treball conjunt amb la policia local per generar unes bones condicions
Formació específica per a la policia local
Posicionaments institucionals en el ple municipal reprovant
públicament determinades conductes i actituds LGTBIfòbiques

MECANISMES PER PREVENIR I COMBATRE LA LGTBIFÒBIA
• Campanyes de sensibilització, en particular, per promoure festes
populars inclusives, extensives també a la realitat de l'oci nocturn
• Ampliar el marc conceptual del Protocol per l'abordatge de la violència
sexual i agressions sexistes en espais públics d'oci i festius

CIUTAT EDUCADORA QUE FOMENTI EL RESPECTE A LA DIVERSITAT
SEXUAL, AFECTIVA I DE GÈNERE
• Promoure tallers de sensibilització oberts a la ciutadania
• Impulsar una maleta de recursos (contes, llibres, revistes,
audiovisuals...) que normalitzin la realitat de les persones LGTBI

TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DE
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PER INCORPORAR EL RESPECTE A LA
DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA I DE GÈNERE
• Promoure reflexió conjunta respecte determinats aspectes a
considerar (vestidors inclusius, bullying LGTBI, actes de
commemoració de dies internacionals al centre...)
• Accions formatives adreçades al personal docent
• Accions formatives específiques per potenciar l'escola de mares i
pares
• Promoure formació de més qualitat en matèria d'educació sexual,
incloent-hi formació LGTBI

PROGRAMAR VISIBILITZANT LA REALITAT LGTBI
• Programació d'espectacles, mostres, exposicions, projeccions, etc. que
visibilitzin la diversitat sexual, afectiva i de gènere defugint d'estereotips
i prejudicis

EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS
• Treballar conjuntament amb l'àrea d'esports per repensar els usos dels
vestidors tenint en consideració la realitat de les persones LGTBI

PERSPECTIVA LGTBI A L'ESPAI PÚBLIC
• Promoure festes inclusives en la realitat de les persones LGTBI
• Espai de referència, de socialització i visibilització del col·lectiu LGTBI
• Formació i capacitació dels i les professionals vinculats a la gestió
d’espais d'oci nocturn

