
 

 
 

 
COMISSIÓ DE JOVES I RELACIONS PERSONALS  

15/02/2017 

 

Assistentes 

Neus Fernández   Ajuntament El Prat de Llobregat. 

Marisol Rojas   Ajuntament Sant Boi de Llobregat. 

Yolanda Molina  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

José Carlos Garcia  Ajuntament Sant Joan Despí. 

Isabel Hurtado  Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Antonia Regalado  Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Noelia Real   Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 

S’ excusen  

Carolina Checa  CJAS Barcelona. 

Ariadna Plana  Ajuntament Sant Climent de Llobregat. 

Mº José Ramos  Ajuntament Cornellà de Llobregat. 

Mònica Mas.   Ajuntament Palma de Cervelló. 

Miguel Comino  Conseller Joventut del Consell Comarcal. 

Saida Ehliluch.   CCOO. 

 

Ordre del dia  

1. Lectura i aprovació de l’acta 

2. Anàlisi i viabilitat de les propostes sobre LGTBI a realitzar a la 

comarca 

3. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comença la reunió amb la presentació de les noves incorporacions a 

la Comissió de Joves i Relacions personals. 

Es fa una lectura de l’acta anterior del passat 17 d’octubre de 2016 i 

s’aprova per unanimitat.  

S’exposa el desenvolupament de les propostes realitzades a l’última 

reunió: 

- En quant al taller formatiu teòric-pràctic per als professionals de 

Joventut es confirma que es durà a terme amb CCOO, i es proposa 

fer-ho al Consell Comarcal, o a un altre municipi que s’ofereixi. 

- La reunió amb el Conseller Miquel Comino i Saida Ehliluch per una 

aposta política forta i una implicació de treball, sensibilització i de 

rebuig a la discriminació real al Baix Llobregat, està pendent de 

realitzar-se. 

- Es decideix ajornar la reunió amb Carme Porta, assessora de 

famílies LGTBI de la Generalitat de Catalunya, fins tenir una proposta 

clara, i així demanar-li assessorament.  

 

Es comunica que hi ha una línea de finançament del Catàleg de 

Serveis de la Diputació de Barcelona: Dones i LGTBI que podríem 

tenir en compte  a  l’hora de presentar algun un projecte.  

 

La formació de CCOO sobre LGTBI als tècnics, dinamitzadors, etc. 

dels municipis es valora positivament. Es destaca però, que cada 

municipi es gestiona diferent, per exemple al Prat de Llobregat  ja fan 

xerrades amb l’associació Candela als Instituts, amb el suport 

d’Igualtat.  

 

 

 



 

 

 

D’una banda, es debat sobre les idees de fer una guia, una exposició 

itinerant, realització d’un protocol, ampliar la xarxa municipal LGTBI, 

etc.  

Per a la realització d’un protocol s’haurà de contactar amb experts 

LGTBI.  

Sobre l’exposició itinerant es posa en dubte si serà el més adient, per 

exemple, a Sant Joan no els hi funciona aquest mètode.  

En quant a la xarxa municipal de municipis LGTBI s’ampliarà 

properament  amb la incorporació de Cornellà de Llobregat.  

Es conclou que s’ha de seguir un ordre de prioritats per emprendre 

una acció concreta.  

 

D’altre banda, es constata que a la comarca no en teníem 

associacions LGTBI fins l’any passat. En l’actualitat, hi ha una 

associació que te representació al Prat  que es diu LB Violeta a qui 

ens adreçarem  per obtenir més assessorament i comprovar com és 

el seu funcionament. Es diu que la comissió demanarà fer una visita 

també alguna altra entitat o associació de Barcelona. 

Finalment, es demana: 

- Contactar amb LB Violeta i cercar una altre associació de 

Barcelona per fer una visita. 

- Reactivar el Drive de la Comissió per compartir els recursos 

necessaris per tal d’aprofundir en la temàtica. 

- Concretar data formació del taller per a professionals de 

joventut.   

 
A les 12.20 h es dona per finalitzada la reunió de la Comissió Joves i 
Relacions Personals.  

 
 


