ACTA REUNIÓ TAULA D’IGUALTAT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Dia: 5/5/2021
Lloc: Reunió Virtual a través de la plataforma Zoom
Hi assisteixen:
• Isaac Romero regidor de Comunicació, Participació, Igualtat, Fires i Festes de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès pel grup municipal Junts per Prats.
• Montse Juvanteny regidora d’Acció Social, Comerç i Patrimoni de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès pel grup municipal Movem Prats.
• Montse Boladeres regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i representant del grup
municipal d’ERC.
• Queta Bosch regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i representant del grup
municipal RAP.
• Marc Arumí representant de l’Associació LGTB TALCOMSOM.
• Marc Parareda representant de l’Associació LGTB TALCOMSOM.
• Maria Faura tècnica d’Igualtat, Cultura i Educació de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès.
Excusen:
Helena Vilà representant l’Associació La Casa de l’Heura .
Pilar Marmi representant de la Cooperativa Cuidem Lluçanès.
Ester Bascuas, coordinadora Institut Castell del Quer
La Fetillera

ACTA DE LA TAULA
1.-Aprovació acta anterior
2.-Programació 17 de maig Dia Internacional contral la LGTBIfobia
3. -Programació 28J Dia Orgull LGTBI
Isaac Romero fa una proposta de mural participatiu amb el recolzament artístic del Konvent de
Cal Rosal per denunciar i visibilitzar el 17 de maig. Espai: parets del camp de futbol. Seria un
acte obert o la ciutadania podria interactuar i participar en una part del mural. L’acció es
desenvoluparia el diumenge 16.
Una altra acció, que es proposa posar en marxa per aquestes dates és el fons LGBTI a la
Biblioteca Municipal per fomentar la lectura. D’aquesta forma es podria anar dotant el fons
relacionats amb el col·lectiu LGBTI.
També es proposen altres accions que es podrien incloure en el marc d’aquestes dues dates:
contactones en clau LGBTI, xerrades sortir de l’armari en públic, exposicions sobre sexualitat i
gènere, presentació de llibres, pel·lícula documental i col·loqui i vermut musical.
D’aquesta forma es proposa veure què encaixa i quan es podrien fer efectives.
Marc Arumí proposa conte noi de Centelles sobre tema TRANS i facilitarà el contacte. També
un noi de Moià que ha escrit un llibre. D’aquesta forma es podran incloure els llibres al fons de
la Biblioteca.

Montse Juvanteny proposa que és important també la LGBTI en gent gran. Caldrà valorar com
afectaran les mesures Covid en l’Espai Social de la Gent Gran però proposa que si no pogués
ser ara per més endavant, poder valorar alguna activitat per aquest col·lectiu edat. Per ara, es
conscient que és massa just. Isaac comenta una taula col·loqui, a partir de documental o
pel·lícula i així fomentar el debat.
Queta Bosch proposa 2 o 3 pel·lícules més de tema lèsbic. Buscarà els noms per passar-les.
Marc Arumí comenta la fundació Enllaç de Barcelona més enfocada a la gent gran. Ens passa
enllaç per xat i comenta una pel·lícula que podria encaixar: Pride. http://fundacioenllac.cat/
Isaac comenta documental OUT en experiències de sortir de l’armari en joves de diferents
entorns. S’acorda que es passaran per correu i així es podran decidir entre totes. S’acorda
també passar la proposta de mural per correu electrònic per a poder-la valorar.
Marc Parareda comenta de poder comunicar al SAI la programació de totes les activitats que
es vulguin realitzar a Prats de Lluçanès perquè es puguin incloure en la programació d’Osona i
així tenir més repercussió. Marc aprofita per comentar que estan organitzant cicle de xerrades
a les 19h de dimarts a divendres, temes diferents relacionats amb la LGBTIfobia amb recursos.
Marc Parareda afegeix que sobre el fons que es vol crear a la Biblioteca, seria interessant
parlar amb Diputació-Biblioteques perquè ja disposen d’un catàleg-fons.

4.- Punts liles Festes de Sant Joan i Elois
S’acosten les festes i Isaac comenta poder incorporar els punts liles a les festes i actes en
general. L’any passat es va sol·licitar recurs punt lila a Diputació però encara no s’ha resolt. Es
comenta la possibilitat de poder contactar un punt lila extern especialitzat contractat (es
recomana fins i tot que sigui extern pel tema del vincle de persones del mateix municipi).
L’entitat organitzadora la comissió de festes té clar el protocol i recorregut.
A banda Isaac proposa, tal i com va dir la Queta anteriorment, poder oferir píndoles via xarxes
socials i mitjans digitals per a posar en context el punt lila prèvi a les festes.

5.-Propostes per treballar i materialitzar conjuntament les accions consensuades a la Taula
d’Igualtat
Es proposa buscar una forma de poder establir una xarxa de treball i ser més eficients davant
les propostes que vagin sortint.
Algunes de les propostes que s’han mencionat són:
- pensar i idear de com podem incloure diferents entitats i materialitzar certes accions en xarxa
per arribar a més gent.
- concepte de performance sobre assetjament en els espais d’oci nocturn
- gravacions de fragments amb perspectiva de gènere

Paral·lelament es menciona que s’està avançant amb celeritat amb el pla local d’igualtat.

Per altra banda, Queta menciona uns cursos de l’Escola de l’Administració Pública que son
lleugers i fàcils. Proposa que els faci la gent de l’ajuntament. Isaac anuncia que el pla donarà
recursos per fer formació amb obligatorietat. I si cal fer-los extensius a la resta de la població.

6.-Proposta de temes dels assistents de la Taula
Queta proposa si Prats hi hauria la possibilitat de poder oferir cases tutelades per dones que
hagin patit maltractaments. Des de la regidoria es comenta que això es treballa des de l’oficina
d’igualtat i gènere del Consell Comarcal i que cal veure necessitats que es demanen per valorar
si com a municipi és viable.
Montse Boladeres afegeix que és molt fàcil estigmatitzar encara que no siguin gent del propi
municipi. I la Montse Juvanteny afegeix que segurament com a municipi no es poden oferir els
serveis que necessita aquest col·lectiu.

7.-Altres temes a tractar
Des de la regidoria s’afegeixen dos temes que no s’havien mencionat:
L’any 2022 se sol·licitarà el recurs pendent d’assessorament del pla local igualtat a Diputació
de Barcelona. S’informa que a nivell territorial Lluçanès, també si vol treballar.
Per altra banda, es menciona que s’ha acordat fer una acció amb la Colla Gegantera de Prats
durant la Trobada, de fer balls de parelles de gegants homes i per altra banda dones, o famílies
monoparentals.
Es fixa la propera Taula d’Igualtat: serà el dimecres 29 de setembre de 2021 a les 8 del vespre.

