Accions per a la promoció de les polítiques públiques LGBTI+ ................................................................... 5
Formació.................................................................................................................................................................................................... 5
Difusió d’informació ........................................................................................................................................................................... 5
Campanya “Desmuntant estereotips” ..................................................................................................................................... 8
Commemoració de dies significatius ...................................................................................................................................... 8
Restauració del mobiliari públic............................................................................................................................................... 12
Nom sentit ............................................................................................................................................................................................. 12
Comunicat de dol oficial............................................................................................................................................................... 13
Pancarta denunciant les agressions lgbtiqa+fòbiques.............................................................................................. 13
Disseny de xapes ............................................................................................................................................................................... 14
Inici de la diagnosi del al Pla Municipal LGBTI+ ............................................................................................................. 15
Subvencions ......................................................................................................................................................................................... 15
Reunions de presentació del servei ....................................................................................................................................... 16
Treball transversal i col·laboracions interrdepartamentals ...................................................................................... 16
Impacte de les accions per a la promoció de les polítiques públiques LGBTI+ ......................................... 17

Atencions al SAI............................................................................................................................................................................... 19
Atenció social ...................................................................................................................................................................................... 19
Atenció psicològica ......................................................................................................................................................................... 22
Atenció jurídica................................................................................................................................................................................... 24

Valoració qualitativa ................................................................................................................................................................... 25

3

El Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Afectives, Sexuals i de Gènere (d’ara en endavant SAI)
de Cambrils va iniciar el seu servei l’any 2018, donant compliment a la fitxa 38 de “Plans i mesures
d’igualtat de les persones LGBTI i de lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia” del
Contracte-programa 2016-2019 que l’Ajuntament té signat amb la Generalitat. Durant els anys
2020 i 2021 s’ha prorrogat aquest Contracte-programa.

Els objectius que com a servei cal assolir i que venen definits a la fitxa 38 del Contracte-programa
són:
- Promoure la implantació de la Llei 11/2014 en tots aquells continguts que siguin
competència local (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit de les
contractacions) mitjançant un pla local de polítiques públiques LGBTI+.
- Garantir l’atenció a les víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia de l’ens local.

Ha estat aquest 2021 que el SAI ha rebut un fort impuls, amb la dotació al servei de professionals
d’atenció especifiques, ja que fins al moment, totes les accions i atencions del servei eren
assumides per la coordinadora del Departament d’Igualtat i per l’administrativa del Departament
d’Igualtat. L’ampliació de les professionals ha estat:
-

Tècnica d’igualtat referent del SAI. (Incorporació el 15 de febrer).
Administrativa. (Incorporació l’1 de juny).
Psicòloga: 16 hores setmanals contractades per atenció de dones del SIAD i també
de persones del col·lectiu LGBTIQA+ del SAI. (Incorporació l’1 d’octubre).

A continuació es detallen les diferents accions dutes a terme durant aquest any. Les accions
s’han estructurat de la següent forma: per una banda es detallen les accions per a la promoció de
polítiques publiques LGBTI+ i les atencions personals realitzades al SAI, per un altre. El darrer
punt d’aquest informe és la memòria qualitativa.
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ACCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES LGBTI+

FORMACIÓ
Per tal de promoure la sensibilització i formació específica de les persones que treballen a
l’ajuntament, s’ha fet difusió i s’han gestionat les inscripcions al curs “Com afrontar la
discriminació LGBTI+” que organitza el Departament d’Igualtat i Feminismes. S’han realitzat dues
edicions d’aquest curs, la primera entre els mesos de maig i juny on hi van participar 30 persones,
i a segona edició entre els mesos de setembre a desembre on hi van participar 57 persones. En
total s’hi van inscriure 87 persones treballadores tant de l’ajuntament com d’altres equipaments
municipals. Cal dir que aquesta formació ja s’havia ofert l’any anterior i molts/es/is professionals
ja l’havien realitzada.

DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ
•

Logotip del SAI: tot i que va ser una tasca encarregada l’any anterior, ha estat durant el 2021
que s’ha elaborat el logotip del SAI Cambrils. Ha estat creat per l’artista local Marta Nolla.
De les dues propostes presentades, es va escollir la imatge de les onades com a logotip
oficial del SAI perquè es valora més inclusiva de tota la ciutat i no tant relacionada amb
l’àmbit mariner, específic de la zona del port. La imatge dels peixos podrà ser utilitzada
en alguna ocasió si es considera oportú.
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•

Díptic del SAI: la redacció del díptic explicatiu de les funcions i serveis que ofereix el SAI
s’havia elaborat durant l’any 2020, però ha estat el 2021 que s’ha formalitzat el seu
disseny, a càrrec de Marta Nolla. La difusió del díptic ha estat mitjançant les xarxes
socials, la web del Departament d’Igualtat i enviament de correus electrònics a les
entitats, centres educatius i de salut municipals.
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•

Guia d’accions legals davant els delictes d’odi i discriminació per diversitat afectiva, sexual, identitat i/o expressió
de gèneres: s’ha finalitzat l’elaboració d’aquesta guia que es va començar a elaborar l’any
passat. Per a la seva elaboració, es va comptar amb materials editats per l’Àrea d’Igualtat
del Consell Comarcal de l’Alt Camp i el disseny ha estat a càrrec de l’artista local Marta
Nolla. La difusió s’ha fet mitjançant les xarxes socials i es pot descarregar a la web del
Departament d’Igualtat.

•

Programa Treball i Formació: la Generalitat ha obert per primera vegada una convocatòria
específica d’ajuts en polítiques actives d’ocupació per a persones trans dins el programa
Treball i Formació del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya). Aquesta línea de
subvencions estava adreçada a entitats sense ànim de lucre per a què contractessin
específicament persones trans a través de plans d’ocupació. Per una banda s’ha
contactat amb les diferents entitats sense ànim de lucre del municipi, i per altra, s’ha fet
difusió de la informació i els requisits per les xarxes socials.
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CAMPANYA “DESMUNTANT ESTEREOTIPS”
S’han elaborat 4 il·lustracions per a difondre-les per les xarxes per tal de desmuntar estereotips
relacionats amb les persones LGBTIQA+. La difusió de les imatges ha estat inclosa dins el
programa d’actes de commemoració del Dia de l’Orgull LGBTI+. Les il·lustracions han estat
creades per l’artista Marta Nolla.

COMMEMORACIÓ DE DIES SIGNIFICATIUS
•

Cartelleria: per a commemorar diferents dies significatius per al col·lectiu LGBTIQA+,
l’artista Marta Nolla ha elaborat 6 cartells. Aquests cartells s’han difós per les xarxes socials
i han acompanyat les publicacions que s’han anat fent els dies assenyalats. Aquesta tasca
va ser encarregada durant el 2020 per a dur-la a terme el 2021. Els cartells elaborats han
estat els següents:
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•

Pancarta “Visibilitat lèsbica”: per tal de donar més visibilitat al dia 26 d’abril, dia en que es
commemora la Visibilitat Lèsbica, s’ha fet una pancarta per a penjar del balcó de
l’ajuntament. Aquesta pancarta ha estat penjada al balcó del consistori durant la
setmana del 26 d’abril. Aquesta pancarta, ha acompanyat la difusió del cartell
commemoratiu del mateix dia.

•

Setmana contra la LGBTIQA+fòbia: per tal de commemorar el 17 de maig “Dia contra
l’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia” s’han programat un seguit d’actes entre el dia 10 i el
17 de maig:
o

Dilluns 10 de maig: Presentació de la Setmana Contra la LGBTIQA+fòbia i
difusió del Díptic informatiu del SAI DASIG.

o

Dimecres 12 de maig: Difusió de la Guia breu sobre els drets de les persones
LGBTIQA+.

o

Divendres 14 de maig: Visibilització amb perspectiva LGBTIQA+ del Dia
Internacional de les Famílies, que es commemora el 15 de maig.

o

Dilluns 17 de maig: Commemoració Dia Internacional de la lluita contra la
LGBTIQA+fòbia. Es publica el cartell elaborat per a commemorar aquest dia i
juntament s’hi difon informació relativa a la lluita contra la vulneració dels drets
de les persones LGBTIQA+. En els correus electrònics de difusió de la informació,
s’hi inclouen diferents recomanacions bibliogràfiques fetes per la biblioteca
Josep Salceda i Castells.

o

Tota la setmana: pancarta reivindicativa dels drets del col·lectiu LGBTIQA+
penjada al balcó de l’ajuntament.
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•

Actes al voltant del 28 de juny, dia de l’Orgull LGBTIQA+: s’han programat diferents actes per a
commemorar aquesta data:
o

28 de juny: Concentració ciutadana i Lectura del Manifest Institucional amb motiu
de la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQA+.

o

28 de juny: Espectacle familiar virtual “Els colors de cadascú” a càrrec de la
companyia Fes-t’ho com vulguis!. Emissió a través del canal YouTube de la
biblioteca: CanalBibCambrils. Activitat realitzada conjuntament amb la Biblioteca
Josep Salceda i Castells.

o

30 de juny: Activitat a la platja d’Ecstatic Dance, a càrrec de 'Berta Dj Silent
Ecstatic Dance'.

o

Tota la setmana: difusió de les imatges de la campanya “Trencant estereotips”, a
traves de les xarxes socials.

o

Tota la setmana: pancarta reivindicativa dels drets del col·lectiu LGBTIQA+
penjada al balcó de l’ajuntament.
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•

Altres dates commemorades: també s’ha fet difusió d’altres dates significatives per al col·lectiu
LGBTI+ enviant informació per correu electrònic i per les xarxes socials.
Aquestes dates han estat:
o

19 de febrer: Dia internacional contra l’homofòbia al futbol

o

31 de març: Dia per la Visibilitat Trans

o

15 de maig: Dia Internacional de les Famílies

o

14 de juliol: Dia per la Visibilitat No Binària

o

26 d’octubre: Dia per la Visibilitat Intersexual

o

20 de novembre: Dia de la Memòria Trans

RESTAURACIÓ DEL MOBILIARI PÚBLIC
Arrel d’una comunicació ciutadana sobre el mal estat en què es trobava un banc pintat amb els
colors de la bandera irisada, s’ha fet revisió de l’estat del mobiliari existent al municipi pintat tant
amb la bandera LGBTI+ com amb els colors de la bandera TRANS i s’ha restaurat el mobiliari
malmès.

NOM SENTIT: TRAMITACIÓ DELS CARNETS I TARGETES MUNICIPALS AMB EL NOM SENTIT
S’han fet les gestions necessàries amb l’empresa municipal APARCAM (que gestiona el transport
públic de la ciutat) i l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament per tal d’adequar la
tramitació de la t-bus, per què les persones intersexuals i trans que hagin fet el canvi de nom a la
seva targeta sanitària puguin tramitar les targetes del bus urbà amb el seu nom sentit.
També s’han fet aquestes accions amb la Biblioteca Josep Salceda i Castells, de cara a poder
tramitar amb el nom sentit el seu carnet. Aquest carnet ja es podia sol·licitar amb el nom sentit
des del febrer del 2021 arrel d’un acord entre el Departament de Treball, Benestar i Famílies i el
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta informació s’ha donat a conèixer a la ciutadania al mes de desembre, coincidint amb la
renovació anual de les targetes t-bus.
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COMUNICAT DE DOL OFICIAL
Arrel del brutal assassinat del jove gallec Samuel Luiz, es va elaborar un comunicat de dol oficial
per al consistori, informant a la població i animant-la a participar a les diferents concentracions
de rebuig convocades per la Federació Plataforma d’Entitats LGBTI de Catalunya, fetes a
municipis propers.

PANCARTA DENUNCIANT LES AGRESSIONS LGBTIQA+FÒBIQUES
També arrel de l’assassinat del jove gallec, s’ha considerat oportú crear una pancarta de denúncia
contra les agressions LGBTIQA+fòbiques per a penjar-la al balcó del consistori en cas de tornarse’n a produir alguna. També s’ha elaborat un cartell per a ser difós per les xarxes socials en
aquestes ocasions. El disseny de la pancarta i del cartell han estat elaborats per l’artista Marta
Nolla.
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DISSENY DE XAPES
Per tal d’incidir amb la sensibilització, s’ha encomanat el disseny de xapes, i per a què tinguin
connexió amb les campanyes de difusió fetes, les ha fet també l’artista Marta Nolla. Aquestes
xapes ja s’han imprès, però encara no s’han repartit a la població, ja que es considera adient ferho com a complement d’alguna acció presencial de difusió. Per a aquest motiu, seran
entregades durant l’any 2022.
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INICI DE LA DIAGNOSI DEL PLA MUNICIPAL LGBTI+
Amb la cooperativa Combinats, s’ha començat la diagnosi per a l’elaboració del Pla Local LGBTI+.
Aquesta diagnosi ja s’havia iniciat l’any 2019 però per diferents motius, es va haver d’aturar.
Donades les actuals circumstàncies, s’ha valorat tornar a reiniciar-la de nou per tal d’incloure
l’impacte de la COVID-19 al col·lectiu LGBTI+.
Fins al desembre s’han iniciat les entrevistes a diferents professionals i s’ha posat en marxa
l’enquesta a la ciutadania i al personal de l’ajuntament. La difusió de les enquestes ha estat
mitjançant publicacions locals (revista Navegant i Revista Cambrils) i a través de les xarxes socials.

SUBVENCIONS
Aquest any des del Departament d’Igualtat s’ha obert una línia de subvencions per a la realització
d’activitats que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes i la diversitat afectiva sexual i
de gènere. Aquestes subvencions han anat dirigides a les entitats o associacions legalment
constituïdes i/o inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cambrils, que desenvolupin
actuacions en l'àmbit de la igualtat efectiva de dones i homes i de la diversitat afectiva, sexual i
de gènere, en el terme municipal de Cambrils o afavoreixin a la ciutadania de la ciutat.
Els supòsits subvencionables han estat:
• Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les persones LGBTI+ a la vida social i
associativa de la ciutat.
• Iniciatives per promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ en els diferents
àmbits de la vida quotidiana.
• Iniciatives que incideixin en la sensibilització i prevenció de la homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
• Programa d’activitats adreçades a les persones LGBTI+ de caràcter lúdic, sensibilitzador,
cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

15

REUNIONS DE PRESENTACIÓ DEL SERVEI
Durant l’any s’han fet tres reunions de presentació del servei:
-

Mossos d’Esquadra: a l’abril es va fer la presentació del servei als responsables de la
Unitat de Relacions amb la Comunitat (unitat encarregada dels delictes d’odi) i amb
el responsable de la Unitat d’Atenció a la Víctima.

-

Institut Ramon Berenguer IV: a l’abril també, arrel d’una consulta de l’Institut
Ramon Berenguer IV, es va proposar fer una reunió presencial amb el coordinador
pedagògic, la referent de l’EAP a l’institut i amb una part del claustre de professorat.

-

Consell Escolar Municipal: al juny, es va fer la presentació del SAI al Consell Escolar
Municipal, on hi ha representació de tots els centres educatius del municipi i de les
diferents AFA.

També s’ha establert un primer contacte amb la unitat Transit del Servei Català de la Salut.
Aquesta unitat és específica per a atendre a les persones trans. Degut a la manca de
disponibilitat de les professionals d’aquesta unitat, s’ha acordat reprendre el contacte durant
l’any 2022.

TREBALL TRANSVERSAL I COL·LABORACIONS INTERRDEPARTAMENTALS
Al llarg de l’any s’ha intentat fomentar el treball transversal amb els diferents departaments de
l’ajuntament. Les inèrcies de treball actuals dificulten assolir aquesta transversalitat, tot i que amb
certs departaments i equipaments, la mirada transversal cada vegada és més present.
Les accions que s’han dut a terme amb els diferents departaments i/o equipaments municipals
han estat:

-

Biblioteca Josep Salceda i Castells
o

Assessorament i recomanacions de lectures per la Setmana Contra
l’Homofòbia.

o

Facilitar l’espai per a gravar l’espectacle de contes dels actes al voltant de la
commemoració del Dia de l’Orgull LGBTI+.

o

Difusió, emissió i emmagatzematge de l’espectacle de contes gravat per a la
commemoració del Dia de l’Orgull LGBTI+ al canal de YouTube BibCambrils.

o

Tramitació i difusió dels carnets de la biblioteca amb el nom sentit.
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-

APARCAM
o

-

Joventut
o

-

L’Ateneu Juvenil ha acollit l’exposició “Amb Orgull” organitzada per Mark
Altter amb col·laboració amb altres artistes. Des del SAI n’hem fet difusió.

OAC
o

-

Tràmits i adequació dels formularis per tal d’expedir les targetes t-bus amb el
nom sentit.

Reunió per a comunicar la inclusió del nom sentit a les targetes t-bus, ja que
la tramitació de forma presencial es fa des d’aquesta oficina.

Participació ciutadana
o

Facilitació del llistat de totes les Entitats Sense Ànim de Lucre del municipi
per a poder fer difusió del programa Treball i Formació del SOC (Servei
d'Ocupació de Catalunya) específic per a la contractació de persones trans.

IMPACTE DE LES ACCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES LGBTI
En les accions detallades anteriorment, hi han participat directament 228 persones.
Inscripcions al curs “Com afrontar la discriminació LGBTI+”

87

Concentració ciutadana i lectura de manifest

37

Contes per la diversitat afectiva, sexual i de gènere

63 (visionats)

Taller d’Ecstatic Silent Dance
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Presentació SAI als MMEE

3

Presentació SAI a l’INS Ramon Berenguer IV

7

Presentació SAI al Consell Escolar Municipal
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Totes les accions de difusió d’informació mitjançant el correu electrònic s’han enviat a 584
destinataris/es, entre les quals el personal de l’ajuntament de Cambrils, personal sanitari de
l’Hospital lleuger Antoni de Gimbernat, Mossos d’Esquadra, AFAs dels diferents centres educatius,
llars d’infants, escoles i instituts del municipi i les entitats i associacions municipals.
A més a més s’han utilitzat les xarxes socials (Instagram i Facebook) com a suport de la difusió de
la informació feta per correu electrònic i per a difondre altres informacions d’interès, com ara la
commemoració de dies significatius que no tenen un cartell específic, informació accions
realitzades per altres departaments però amb vinculació al col·lectiu LGBTI+, etc.
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ATENCIONS AL SAI

ATENCIÓ SOCIAL
Les atencions personals aquest any, han augmentat significativament respecte als anys anteriors.
Cal tenir en compte que la incorporació de diferents professionals ha permès una major difusió
del servei, així com també una major disponibilitat en l’atenció.
A continuació es detallen les dades d’atenció:

Expedients

Atencions realitzades

Total expedients SAI

11

Atencions/entrevistes

22

Expedients oberts el 2021

7

Coordinacions professionals

2

Expedients actius el 2021

8

Persones ateses el 2021

11

Durant el 2021 s’han realitzat 24 actuacions al SAI, 23 consultes i la tramitació d’una incidència.
Aquesta incidència tramitada ha estat en relació a la informació que era visible a l’historial mèdic
d’una usuària trans del SAI.

Atencions realitzades
4%

CONSULTES
INCIDÈNCIES

96%
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Tot i que la majoria d’atencions s’han realitzat per correu electrònic, aquestes responen a la
continuïtat o comunicació d’actuacions acordades en les entrevistes presencials o telefòniques.

Tipologia de les atencions / entrevistes
14
12
10

13

8
6

7

4

4

2
0
CORREU ELECTRÒNIC

PRESENCIAL

TELEFÒNICA

La major part de les actuacions s’han realitzat amb les persones titulars de l’expedient del SAI. Tot
i amb això hi ha un gran nombre d’accions realitzades amb familiars de les persones titulars del
SAI. Aquestes accions són amb la família nuclear i/o d’acollida de persones menors d’edat en
processos de transició. Les intervencions han anat dirigides tant a oferir un espai per a resoldre
dubtes i informació sobre els processos de transició, tràmits burocràtics, el canvi de nom de les
targetes sanitàries, entre d’altres.

Persones ateses a les diferents accions
4%

8%
PERSONA INTERESSADA
FAMILIAR

34%

54%

AMISTAT
COORDINACIONS
PROFESSIONALS
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La major part de les persones ateses al SAI tenen menys de 23 anys. Les persones més grans de
30 ateses al servei han estat familiars de persones menors d’edat.

Edat de les persones ateses

13%
Entre 12 i 18 anys

37%

13%

Entre 18 i 23 anys
Entre 23 i 30 anys
Entre 30 i 35 anys

12%

Més de 65 anys

25%

Com es mostra a la següent gràfica, les persones ateses al SAI Cambrils aquest any, s’identifiquen
com a Trans i també amb identitats de gènere no normatives.

Persones interessades (expedients actius 2021)
6
5
4
3

5

2

3

1
0
TRANS

IDENTITAT GENERE NO NORMATIVA
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La majoria de les atencions realitzades han estat en relació amb l’àmbit de la salut, concretament
amb la tramitació de les targetes sanitàries amb el nom sentit. Dins de les demandes de salut,
també n’hi ha hagut relacionades amb tràmits i gestions amb serveis sanitaris, sol·licituds
d’atenció psicològica i demanda d’informació genèrica en relació amb la salut en els processos
de transició.

Tipologia de les demandes

ALTRES
21%

REGISTRE CIVIL
9%

SALUT
45%

Informació
4%
Serveis de salut
8%
Atenció psicològica
8%

Targeta sanitària
25%

FAMÍLIES
21%

EDUCACIÓ
4%

La resta de demandes han estat d’orientació a les famílies, relacionades amb la utilització del
nom sentit als centres educatius, també relacionades amb el canvi de nom al DNI i els tràmits
corresponents amb el registre civil. Les atencions recollides en aquesta gràfica com a “altres”
responen a primers contactes fets per correu electrònic de cara a concertar una entrevista
presencial o telefònica i a establir vincle amb el servei.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA
El servei d’atenció psicològica va començar a funcionar l’1 d’octubre. Aquest servei el presta una
de les psicòlogues del SIAD Cambrils, especialitzada amb el col·lectiu LGBTI+. Aquesta
professional atén les demandes de dones ateses al SIAD que no presenten malestar relacionat
amb les violències masclistes i també a les persones del col·lectiu LGBTI+ que presenten malestar
derivat de la seva orientació afectiva, sexual i d’identitat i/o expressió de gènere.
La psicòloga ha atès a tres persones del SAI Cambrils, iniciant tractament amb dues d’elles. Les
demandes ateses han estat relacionades amb malestar generat per la identitat de les persones
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ateses i també relacionat amb l’acompanyament a familiars de persones que estan en procés de
trànsit.

Tipologia de la demanda

Exp. 0009

Malestar relacionat amb
procés de trànsit

Exp. 0004

Malestar relacionat amb
procés d'identitat no binària
Acompanyament familiar

Exp. 0010

S’han realitzat un total de 6 entrevistes distribuïdes tal com es mostra en el següent gràfic:

Entrevistes programades
5
4

Realitzada

3

Anul·lada
No presentat/da/de

2
1
0
Exp. 0004

Exp. 0009

Exp. 0010
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ATENCIÓ JURÍDICA
Dins dels serveis que s’ofereixen al SAI, també hi ha l’atenció jurídica que seria prestada per la
jurista que atén les demandes al SIAD. Aquest any no hi ha hagut cap demanda en aquest sentit,
per tant no s’ha fet cap atenció jurídica.
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VALORACIÓ QUALITATIVA
El Servei d’Atenció Integral a les diversitats afectives, sexuals i de gènere de Cambrils, va
començar a funcionar l’any 2018 en unes condicions molt precàries en quant a la dotació de
professionals, doncs totes les accions van ser assumides per la coordinadora i l’administrativa del
departament d’Igualtat, suposant una sobrecàrrega a les seves tasques habituals.
Aquest any, el servei s’ha dotat amb professionals específiques, i això s’ha vist reflectit en
l’augment significatiu d’accions realitzades i de les persones ateses. De les diferents accions
realitzades, i sobretot amb el reinici de la diagnosi per al Pla Municipal LGBTI+, s’ha constatat cert
desconeixement del servei tant per part de la ciutadania com també per alguns departaments
municipals.
Cal destacar que durant el 2021 han continuat vigents les mesures sanitàries derivades de la
COVID-19, provocant restriccions en la mobilitat, la reunió de persones i distribució de materials.
Per aquests motius la difusió d’informació ha estat via xarxes socials i correu electrònic, deixant la
difusió de materials impresos per quan la situació sanitària millori. Les activitats presencials
també han estat poques i coincidint amb èpoques on les restriccions han estat menors.
Aquest any per primera vegada, tant des del Departament d’Igualtat com des de la Conselleria
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, s’han obert línies de subvencions. A nivell municipal, tot
hi haver-hi la convocatòria, finalment no es va atorgar subvencions a cap entitat. Aquest fet pot
explicar-se per la manca de teixit associatiu LGBTI+ a la ciutat. Pel que fa a les subvencions dins
del programa Formació i Treball impulsades per la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, cap entitat
sense ànim de lucre municipal (a qui anaven destinades les subvencions) va posar-se en
contacte amb el SAI. Es desconeix si individualment, alguna persona trans del municipi va
inscriure’s a l’oficina de treball fent demanda d’aquest programa.
Pel que fa als col·lectius atesos al SAI, han estat persones trans i amb identitats de gènere no
normatives, coincidint també amb els col·lectius que s’allunyen més de l’heteronormativitat, i
que per tant poden tenir més dificultats tant a nivell burocràtic (especialment la identificació
amb el seu nom sentit), com a nivell de relacions socials. En aquest sentit, ha suposat una millora
qualitativa el fet de poder oferir atenció psicològica especialitzada a les persones usuàries del SAI
i als seus/ves/vis familiars directes que ho necessitin, de cara a poder fer un acompanyament al
malestar emocional sentit.
Durant aquest any, no hi ha hagut cap notificació al servei de situacions de LGBTIfòbia. Aquest
fet no vol dir que a Cambrils no se’n produeixin, sinó que les que es poden haver produït, no han
estat agressions greus on hagi calgut la intervenció dels cossos de seguretat i que per tant
haurien estat notificades, i al mateix temps, tampoc han estat detectades a nivell formal, és a dir,
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que n’hagi arribat constància al SAI. Cal continuar les tasques d’informació i sensibilització fetes
durant aquests anys sobretot de cara a sensibilitzar la població per a què no es produeixin
agressions LGBTIfòbiques i identificar i visibilitzar les que es puguin produir.
El SAI desenvolupa els diferents projectes d’una forma continuada al llarg dels anys, és per això
que de cara al 2022 es donarà continuïtat a diferents accions iniciades aquest 2021, destacant
com a principal acció la finalització de la diagnosi i l’elaboració del Primer Pla Municipal LGBTI, fet
que permetrà una major difusió del servei i un apropament a la ciutadania, mancances
detectades aquest any, alhora que marcarà les directrius de les accions a desenvolupar pel SAI els
propers quatre anys.
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