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V) LGTBI 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits 
temàtics de D-Salut i Cures, E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-
Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat, U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació 
adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania.  
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Wa11; sí que podria presentar-
lo a dues d’aquestes modalitats. 
Una mateixa entitat només pot presentar, un màxim de dos projectes a l’àmbit LGTBI de ciutat.. 

Va) Sensibilització ciutadana i visibilització _____________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a alguns dels temes que s’esmenten: 

 Iniciatives de promoció i reconeixement de la diversitat de la identitat, l’orientació i l’expressió de 
gènere. 

 Accions de sensibilització, formació, i acompanyament als agents educatius, socials i laborals per 
fomentar els drets de les persones LGTBI.  

 Projectes i accions per la inclusió de la perspectiva LGTBI en la memòria històrica i que donin visibilitat 
al col·lectiu LGTBI: divulgació de persones referents, d’espais referents. 

Criteris de Valoració: 

 Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o projectes ....... 2 punts 
 Experiències i metodologies innovadores ..................................................................... 1 punt 
 Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats diferenciades de les persones LGTBI 

atenent a més a les especificitats dels diferents subcol·lectius ................................... 3 punts 

Vb) LGTBIfòbia _____________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits:  

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a alguns dels temes que s’esmenten: 

 Projectes i actuacions contra les situacions de discriminació per orientació sexual i identitat de gènere 
dels i les joves.  

 Accions comunitàries de recolzament a les persones LGTBI que han patit violència.  
 Projectes i accions que treballin des d’una perspectiva interseccional la LGTBIfòbia en funció de l’origen 

nacional i/o ètnic, de l’edat, la discapacitat, la raça, o la religió entre altres. 
 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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Criteris de Valoració: 

 Experiències i metodologies innovadores ..................................................................... 1 punt 
 Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats diferenciades de les persones LGTBI 

atenent a més a les especificitats dels diferents subcol·lectius ................................... 3 punts 
 Desenvolupament d’accions a través del treball comunitari i en xarxa entre entitats .. 2 punts 

 

Vc) Drets sexuals i reproductius dels col·lectius LGTBI ___________  (àmbit ciutat) 

Requisits:  

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a alguns dels temes que s’esmenten: 

 Accions de informació, divulgació i formació sobre drets sexuals.  
 Accions de promoció dels drets de les dones lesbianes i bisexuals en matèria de salut sexual i 

reproductiva i de reproducció assistida. 
 Projectes i accions per la promoció de la salut trans des de una perspectiva no patologitzant. 

Criteris de Valoració: 

 Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o projectes ....... 2 punts 
 Grau d’incidència en el projecte de la prevenció i atenció ............................................. 1 punt 
 Que contribueixin a sensibilitzar a la ciutadania .......................................................... 2 punts 
 Experiències i metodologies innovadores ..................................................................... 1 punt 

 


