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INAUGURACIÓ DE LA JORNADA 
Joaquim Roqueta Manen, president de Gais Positius 
 

Bona tarda, benvinguts i benvingudes. 
Il·lustre Sr. Rafael Ribó, Síndic de 
Greuges de Catalunya, representants de 
diferents entitats LGTBI i de lluita 
contra la sida, amics i amigues, moltes 
gràcies per la vostra assistència a la VII 
jornada sobre les relacions laborals de 
les persones que viuen amb el VIH. 

Som aquí per reflexionar i per debatre, 
malgrat la crisi econòmica i la incertesa 
d’aquest dies, especialment en el món 
laboral del col·lectiu de persones que 
vivim amb VIH i per això  avui hem 
convidat diferents experts com: Laia 
Serra i Ricard de la Rosa, advocats; Ximo 

Cádiz, responsable de diversitat sexual i àmbit laboral de la FELGTB;  Toni Poveda 
Gerent de CESIDA; Cecília Fàbregues, cap del servei de valoracions de la subdirecció 
general d’atenció i promoció de l’autonomia personal. 

Gais Positius va posar en marxa l’any 2008 un servei per facilitar la inserció laboral 
dels homes gais amb VIH/sida. El servei d’informació i orientació laboral ofereix 
orientació i assessorament per tal d’afavorir la incorporació al mercat laboral 
d’aquest col·lectiu. Mitjançant l‘atenció directa i personalitzada es facilita 
informació i orientació sobre diferents recursos donant suport en el procés de 
recerca activa de feina. 

Conscients de la importància del treball en xarxa vam col·laborar en el Programa 
supraterritorial per a la inserció laboral de les persones amb VIH (Oficines Virtuals) 
de CESIDA. Els objectius d'aquest programa són, per una banda, facilitar un servei 
d'orientació per a persones amb VIH adaptat a les seves circumstàncies 
professionals i personals, que possibiliti la seva ocupació en un determinat mercat 
de treball i la recerca de feina per compte d'altri i per altra banda , generar tant una 
dinàmica de treball en xarxa entre els/les tècnics/ques d'orientació sociolaboral que 
serveixi de referència per a les intervencions realitzades amb les persones 
beneficiàries, com una sensibilització de diferents agents que intervenen en els 
itineraris d'inserció laboral de les persones amb VIH.  

A tot el món hi ha almenys 23 milions de treballadors que es troben en el moment 
de major rendiment de la seva vida productiva que estan infectats pel VIH. 
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L'epidèmia és un problema que afecta al món laboral perquè amenaça els mitjans de 
subsistència, la productivitat, els drets a la feina i el creixement econòmic. La 
discriminació laboral s'intensifica especialment quan s'utilitza la qüestió del 
VIH/sida per impedir accés als treballs o l'ascens en ells. 

L’Agència de Drets Fonamentals diu que el 47% del col·lectiu LGTB ha sofert algun 
tipus de discriminació laboral  i el 26% ha patit agressions o amenaces al seu lloc de 
treball durant el 2013. Malgrat l’impuls de directives  per posar fi a aquesta situació, 
com l’aprovada pel Consell Europeu  l’any 2000 per establir un marc general que 
garanteixi la equitat en l’ocupació. 

Per aconseguir lluitar contra l’estigma i la discriminació de les persones que viuen 
amb VIH/sida i eradicar l’odi i la violència del col·lectiu LGTB, tenim dues eines 
fonamentals que hem impulsat i treballat de forma comunitària. 

Encara existeixen molts prejudicis a la societat sobre el VIH/sida que són 
extrapolables a l’àmbit laboral i que tot plegat i en el context actual de crisi genera 
un clima de desconfiança i rebuig cap al treballador/a per por a la transmissió del 
VIH. Per això demanem un lideratge polític a través de dues eines fonamentals que 
hem impulsat i treballat de forma comunitària com l’Acord Nacional per a fer front 
a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat aprovat el 6 de març 
de l’any 2014 pel Parlament de Catalunya i la LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i exigim la seva total implementació 
per que no siguin paper mullat. 

Entitats LGTBI i de lluita contra la sida reivindiquen l’impuls d’un pacte social contra 
la discriminació de les persones que viuen amb VIH per eliminar l’estigma i la 
discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. 

Gràcies. 

Passo la paraula al il·lustre Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya.. 
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INAUGURACIÓ DE LA JORNADA 
Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges de Cataluña 
 

Moltes gràcies, agraeixo el poder 
dirigir-me a aquest col·lectiu amb 
unes breus paraules però que voldria 
que fossin precises sobre el que per a 
nosaltres com a institució significa la 
defensa dels drets. 

Abans de tot permetre una petita 
reflexió històrica. Crec que sóc el més 
gran de la sala i puc dir que en plena 
dictadura, a l'Assemblea de Catalunya, 
no l'Assemblea Nacional Catalana 
d'ara, sinó l'Assemblea de Catalunya 

que era una cosa diferent i en moments en què òbviament tot era clandestinitat, 
recordo amb admiració el paper de persones com Empar Pineda o Jordi Petit que 
van lluitar i van afegir un enriquiment que era la paraula democràcia que aleshores 
era no només un concepte sinó que gairebé es considerava un delicte penal afegint 
totes les dimensions com poden ser la defensa dels drets de les persones LGTBI en 
condicions tan difícils. 

Jo tinc l'honor d'haver estat elegit pel Parlament de Catalunya Síndic de Greuges. La 
paraula 'síndic "ve del grec i es podria traduir com' advocat del poble 'i' Greuges 'que 
recordo el que Martí l'Humà, últim monarca de la corona d'Aragó, abans del que va 
significar després totes les unions posteriors va crear en les Corts Catalanes com a 
proveïdors de 'greuges' (greuges) a aquelles persones que s'encarregaven de 
traslladar totes les denúncies, totes les reivindicacions dels braços estamentals per 
ser resolts. Amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 1979 es va considerar 
que aquesta figura es batejaria com a 'Síndic de Greuges', igual que al País Basc es va 
batejar com 'Ararteko', a Galícia 'Valor do Pobo', a Aragó 'Justícia 'o a Espanya el 
'Defensor del pueblo'. 

M'agradaria subratllar un aspecte que encaixa perfectament amb coses de les que 
parlareu avui. El Síndic ha de tenir molt en compte la legalitat. Les lleis són molt 
important i no es pot recomanar res il·legal. Es pot recomanar canviar les lleis quan 
es considera que afecten a drets, quan no estan ben pensades en matèria de drets 
però més enllà de defensar la legalitat el Síndic ha de defensar la bona administració 
que és una cosa molt més àmplia. La legalitat l'aporten els tribunals. El Síndic, 
observa la legalitat i en ocasions modificar-la si considera que es pot fer ha d'anar 
més enllà si considera que hi ha hagut bona o mala administració. Es pot dur a terme 
una administració que pren decisions públiques que són perfectament legals i que 
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són un desastre. L'any 2011 a Catalunya el 'conseller' va decidir que per combatre 
el frau en la renda mínima d'inserció canviava la forma de pagament en ple estiu 
amb una concepció, jo crec que de manera inconscient i no ho sabia, que era com del 
franquisme : tots érem culpables mentre no es demostrés el contrari, tots cometíem 
frau mentre no es demostrés el contrari. En lloc de fer-ho de manera inversa, 
combatent el frau cas a cas però sense afectar els milers que estaven percebent 
aquella renda mínima tan necessària. És un exemple d'una administració fatal. Era 
legal, sí, es podia canviar el sistema de transferència de recursos però un desastre 
d'administració que va provocar que encara avui estiguem administrant aquell caos 
que afecta moltes llars, convivències i vides individuals que van quedar tocades per 
la forma en què es transferien aquests serveis als quals tenien dret. 

El Síndic mira quina és la legalitat. El tema central que maneja és la no discriminació, 
el combat contra tot tipus de discriminació. Pactes internacionals i mundials de 
drets civils i polítics, conveni per eliminar la discriminació racial, dret a la no 
discriminació com a ésser humà, convenis que han estat sentència ferma del 
Tribunal Europeu de Drets Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea que indica que es prohibeix qualsevol discriminació sexual per orientació 
sexual i tot el conjunt de normatives que s'han derivat d'aquí com les directives, que 
són d'obligat compliment a Catalunya, antidiscriminatòries: igualtat de tracte de tots 
independentment del seu origen racial i ètnic o la igualtat en el treball i l'ocupació. 
Molt recentment el Parlament Europeu ha condemnat de forma categòrica tota 
discriminació basada en l'orientació sexual i en la identitat de gènere: 'deplorant 
profundament, diu la legislació, que els drets fonamentals de persones LGTBI no es 
respectin sempre plenament a la Unió Europea'. Per tot això aproven la resolució 
donant suport polítiques globals de lluita contra aquest tipus de discriminació. 

Pel que fa a xifres: l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea ens parla el 
47% de persones LGTBI que s'han sentit discriminades o assetjades. D'elles un 55% 
són lesbianes, un 57% joves. El 27% afirma haver estat objecte d'agressions o 
amenaces violentes amb motiu de la seva orientació sexual, identitat o gènere. Tan 
sols un 19% s'han sentit prou forts per anar a denunciar la discriminació. Hem 
d'aconseguir la pedagogia i el reforç de mecanismes perquè això surti a la llum i sigui 
mostrat amb tota la força on correspongui. Lògicament la Comissió Europea a partir 
d'aquí recomana als estats membres plans d'acció, fulls de ruta, compromís de 
governs a tots els nivells però també dels organismes que actuen sobre el món 
laboral com són les organitzacions empresarials o els sindicats. I com a Comissió es 
compromet a estudiar la viabilitat de tots els plans específics que s'hagin 
d'encaminar cap a aquest objectiu. 

Pel que fa a la Constitució espanyola en el seu article 9, que es va copiar de la de la 
república italiana que neix quan es combat el feixisme i se'l derrota físicament, diu 
que els poders públics han de combatre tota discriminació i obstacle per a la plena 
igualtat. És un article positiu, d'impuls. No és una definició de gran dret sinó que 
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dóna l'impuls per dirigir als poders públics cap a una determinada direcció. A 
l'adreça de l'article 14 de la plena igualtat davant la llei com a principi bàsic del 
nostre ordenament jurídic que pot donar lloc, i així ho fa, a mesures sectorials com 
ara canviar el codi civil per a permetre el matrimoni o com la reproducció assistida. 
L'estatut d'autonomia de Catalunya segueix la mateixa via. El segon estatut del 2006 
en l'article 40.77: els poders públics han de promoure la igualtat de les diferents 
unions estables de parella amb independència de l'orientació sexual dels seus 
membres. Article 48: el deure dels poders públics de promoure l'eradicació, entre 
d'altres manifestacions discriminatòries, de l'homofòbia o qualsevol altra expressió 
que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.  

En un sistema públic, que en certa 
manera hem estat pioners, com va passar 
amb la Llei 2014 o en el seu dia la de 
1998, Llei de parelles estables que incloïa 
la unió homosexual. En aquest sentit el 
Parlament de Catalunya fa un pas 
endavant amb la Llei 2014 però com vau 
dir en les jornades anteriors: 'no ha de ser 
una llei florero'. No volem que sigui una 
llei gerro la qual la posem allà i allà la 
tenim. S'ha de traduir en actuacions 
concretes, com les que indica la mateixa 
llei, d'igualtat efectiva, promoure les 
condicions reals efectives a uns 
destinataris que no són només el col·lectiu LGTBI sinó tota la societat. Totes les 
persones que vivim a Catalunya som destinataris del que es preveu en aquella llei. 

En l'article 78 de l'Estatut s'encarrega al Síndic la garantia dels drets i llibertats de 
totes les persones que viuen a Catalunya, que són a Catalunya independentment del 
temps que portin en el territori, estiguin en llibertat o en un centre penitenciari, 
acabin de néixer o sigui una persona molt gran, de qualsevol condició o orientació 
tothom té dret a acudir al Síndic de Greuges a demanar garantia dels seus drets i 
llibertats. Aquest és l'encàrrec que jo tinc l'honor de presidir i al qual s'han afegit 
competències específiques. Demà entra en vigor la Llei de transparències i Accés a 
Informació que hauria de ser un canvi revolucionari en aquesta democràcia. Se li 
encarrega al Síndic que d'aquí a un any avaluï la seva implementació. D'aquí a pocs 
dies es votarà al Parlament la Llei d'Igualtat Genèrica de la qual també s'encarregarà 
la garantia al Síndic. Com es va fer amb la del 2014. 

L'encàrrec al Síndic part d'una clàusula general antidiscriminatòria i parlant dels 
poders públics i els particulars preveu que les administracions i el Síndic vetllin per 
aquests drets. I es parla d'un conveni que s'ha de fer entre govern, autoritats 
judicials i ministeri fiscal i la col·laboració amb l'òrgan coordinador amb la fiscalia i 
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el Síndic amb un diàleg constant, que ja hem començat, amb les administracions 
públiques i amb totes les autoritats, començant pels cossos policials que han de 
treballar en la prevenció, en la defesa i la lluita contra tota discriminació. S'ha de 
tenir en compte la inversió de la càrrega que és un gran pas endavant que conté la 
llei i tot el conjunt de sancions i infraccions i la gran novetat en aquest camp i que 
també podem incidir en el sector privat. I aquí podem incidir, com a Síndic, quan 
se'ns ha encarregat empreses privades que donen serveis d'interès general. Quan jo 
era petit l'aigua, la llum, el telèfon el donava l'estat. Ara es tracta de companyies 
privades que donen el servei però continua sent un servei d'interès general i ja no 
estava protegit però se'ns va encarregar, també de forma pionera, poder entrar en 
el món privat com es pot fer amb aquesta llei. 

En el títol segon d'aquesta Llei es parla de polítiques públiques que afecten 
l'educació, la cultura, l'esport, mitjans de comunicació, salut, ordre públic, protecció 
de les famílies i el mercat de treball. L'article 20 diu que el departament competent 
en matèria de treball ha de tenir en compte la igualtat de tracte i d'oportunitat de 
les persones LGTBI en les seves polítiques. S'ha de dir que en aquest àmbit, com en 
altres, en la dimensió penal la competència normativa no la tenim, la té l'estat i és 
un endarreriment ja que hauríem de poder acompanyar aquestes normes de 
l'instrument corresponent. 

Hi ha un aspecte del treball del Síndic que sí m'agradaria que ho tinguéssiu molt en 
compte encara que us soni llunyà: som el mecanisme català de prevenció de 
maltractaments i tortura i cada setmana anem a tots els centres on hi ha persones 
privades de llibertat com a centres penitenciaris, comissaries de policia, justícia 
juvenil, centres d'educació especial, psiquiàtrics, geriàtrics, etc a prevenir i analitzar 
en quines condicions es duen a terme les polítiques públiques per prevenir 
maltractaments o tortura. Ens trobem que són llocs d'especial vulnerabilitat per a 
tota la gent LGTBI. 

Acabo amb una petició. Joaquim parlava de que disposem de dues eines a la qual jo 
afegeixo una més que es diu Síndic. Fem servir l'Acord, usem la Llei i usar també al 
Síndic. Fer-ho conèixer com un altre botó a prémer quan sigui necessari. La queixa 
és un instrument democràtic. La gent té por en general a reivindicar els seus drets 
democràtics. És un acte molt valent plantejar el problema perquè no només podrem 
solucionar el teu problema sinó que també el de moltes persones que es troba en les 
mateixes condicions. Per tant ajudar-nos a difondre el Síndic. Si no voleu fer la 
queixa obrirem una actuació d'ofici, proposar totes les manifestacions necessàries i 
llavors el Síndic serà un instrument útil, i gratuït, per a tota la gent de Catalunya. 

Gràcies. 
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I PERSONES AFECTADES 
Cecilia Fàbregas, cap del servei de valoracions de la subdirecció general  

d'atenció i promoció de l'autonomia personal 
 

Bona tarda a tots. 

Jo us parlaré sobre el tema de la valoració del grau de discapacitat. Mentre estava 
esperant he vist la 'Guia sobre els drets de les persones que tenen VIH/sida' i una de 
les preguntes que apareix en ella és: 'Ser seropositius vol dir ser discapacitat?'. I diu: 
no, la discapacitat implica una disminució de la capacitat física ... És clar, si jo vinc a 
parlar d'això i aquí indica això queda una mica estrany però realment és així. No 
obstant sí que hi ha una certa relació i ho veurem a mesura que anem parlant. 

La meva feina és coordinar els equips de valoració de la discapacitat i del grau de 
dependència i totes les queixes dels ciutadans quan tenen algun problema amb la 
valoració del grau de la discapacitat o de la 
dependència. Avui em centraré més en el 
tema de la discapacitat perquè arran d'ella sí 
que hi ha una relació amb el tema de la 
inserció laboral. Nosaltres disposem de 
centres especialitzats en la inserció laboral 
de persones amb discapacitat de manera que 
primer us explicaré com funcional el tema de 
la discapacitat i així podreu veure el vincle. 

La valoració de la discapacitat està regulada 
per una normativa de l’any 1999 i el que fa 
és exposar les condicions per les quals s'ha 
de decidir si una persona té un grau de 
discapacitat o no. La normativa regula el 
reconeixement del grau de discapacitat i el 
que fem és passar uns barems. Concretament dos barems: el de mobilitat, que és per 
a persones que tenen dificultats de mobilitat i dóna dret a la targeta d'aparcament; 
i el de necessitat de tercera persona que és un barem que el que marca és si la 
persona necessita a una altra per a realitzar els actes essencials de la vida diària. El 
que fem és bàsicament aquestes tres coses: donar un grau de discapacitat a la 
persona i valorar aquests dos barems per saber si són favorables o no. La llei és 
estatal per tant independentment de en quina zona de l'estat espanyol visqui la 
persona el seu grau de discapacitat serveix el mateix. 

Els equips als quals els competeix donar el grau de discapacitat estan repartits en 
nou centres propis del Departament de Benestar Social i Família per Catalunya. Cada 
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equip es compon d'un psicòleg, un metge i un treballador social que conjuntament 
porten a terme una part de la valoració. Si la persona no al·lega cap problema 
psicològic lògicament no passaria per la visita del psicòleg i el mateix passaria si 
indica que no tenen cap problema físic amb la valoració del metge. És a dir, depenent 
de les al·legacions de la persona es passarà per la visita d'un professional o d'un 
altre. Els equips efectuen la valoració i dedueixen el grau de discapacitat i també 

porten a terme les revisions de 
grau si per exemple la persona 
veu que no està conforme amb 
el grau que té. La persona 
sempre ha d'anar al centre per 
fer la valoració. A més dels 
centres propis de valoració, a 
causa de la gran demanda, es 
van contractar catorze 

consorcis públics, que són de salut, externs. La suma d'aquests centres propis i 
externs permet cobrir tot el territori de Catalunya amb la finalitat d'estar a prop del 
ciutadà perquè no hagi de desplaçar-se molt. 

En els centres es duu a terme un dictamen en què es revela el diagnòstic de la 
persona, el grau de discapacitat i si és favorable o no als dos barems. A la persona se 
li envia una resolució administrativa i un dictamen tècnic. El dictamen tècnic és un 
paper més personal. En la resolució apareix el grau i poca cosa més però en el 
dictamen ja es reflecteix que se li ha valorat a la persona: el diagnòstic, la teologia 
del problema que té, totes les puntuacions, etc. És un document més personal, la 
resolució és més per presentar-on sigui requerit. 

La persona sempre ha de portar informes mèdics. Nosaltres en funció del decret que 
us comentava mirem el grau de discapacitat que li pertany a la persona però 
nosaltres no fem diagnòstics per tant la persona ha d'anar al centre amb tota la 
informació mèdica que pugui. Com més informació millor, tant del tema físic com de 
temes psicològics. Nosaltres valorem en funció d'aquests informes. Entre això i el 
que ens explica la persona duem a terme la valoració. Per la qual cosa és important 
que la persona ens faciliti tota la informació possible. 

Això passa també per la valoració d'un treballador social el que vol dir que la 
problemàtica social és important i també es donen punts per estar a l'atur, o a 
persones que tenen dificultats econòmiques, amb problemes familiars o personals. 
Tot això també suma a l'hora de la valoració de la discapacitat. 

La discapacitat entra en vigor des de la data de la sol·licitud encara que la malaltia 
que tingui la tingui des de fa anys però la normativa diu que és a partir que la 
persona fa la sol·licitud. 
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Les revisions del grau de discapacitat es poden dur a terme sempre que la persona 
ho consideri oportú. Si es demana dos anys abans de l'última valoració s'ha de 
demostrar que hi ha hagut un empitjorament ja que fins als dos anys, en principi, no 
es pot fer una revisió de grau. 

També hi ha valoracions provisionals, sobretot amb els nens petits i amb persones 
que es detecta o es preveu que podran millorar el seu estat de salut. 

Per valorar la discapacitat la normativa ens dóna una sèrie de classes de l'1 al 5 en 
funció de la importància de la deficiència que té la persona. La classe 1 són persones 
que no tenen pràcticament discapacitat. La discapacitat va del 0 al 100 per la qual 
cosa com més gran sigui el grau més discapacitat es considera que té. La classe 3 és 
la que dóna un 33% de discapacitat i aquest 33% és el punt des del qual podem 
considerar que una persona és discapacitada. Si la persona té un 30% no la hi 
considera discapacitada. Només a partir del 33%. Llavors seria deficiències de la 
classe 3. També podria ser deficiències de la classe dos perquè sumant els punts del 
treballador social en ocasions s'arriba al 33% I finalment està la classe 5 que es 
tracta de persones amb una valoració important. 

El reial decret disposa d'una guia de cadascuna de les patologies per com s'han de 
valorar i en funció del que al·lega la persona es consulten els capítols corresponents 
que poden anar des del sistema múscul esquelètic fins al mental. 

Coses importants. Sempre ha d'existir un diagnòstic previ ja que nosaltres no 
diagnostiquem per tant tot el que s'al·lega s'ha d'estar diagnosticat prèviament. 
S'han d'aplicar les mesures terapèutiques, és a dir, la persona ha de seguir totes les 
mesures terapèutiques prescrites i si aquestes no impedeixen que remeti la seva 
malaltia és quan es valora a la persona. És a dir, no es pot valorar a una persona que 
encara no s'ha començat a medicar. I, al meu parer el més important de tot, i és que 
nosaltres no valorem malalties i sí les conseqüències d'aquestes malalties sobre la 
persona el que vol dir que una persona amb la mateixa malaltia pot tenir diferents 
conseqüències sobre la seva salut que una altra. 

Es valoren les conseqüències i això és el que pot fer que per a una mateixa malaltia 
a diferents persones se'ls assigni un grau diferent. No per tenir una malaltia en 
concret es tindrà un grau en concret sinó que serà per com afecta la vida de la 
persona. 

Perquè es pugui fer la valoració generalment han de passar sis mesos des que la 
persona ha finalitzat el seu tractament. 

En el cas de les malalties que causen brots s'ha de dur a terme la valoració entre brot 
i brot i mai es podrà fer la valoració en ple brot. 

Més relacionat amb l'àmbit laboral. Els CADs (Centres d'Atenció als Discapacitats) 
tenen diferents funcions. La seva funció bàsica és assignar el grau de discapacitat a 
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les persones que ho sol·liciten però també tenen altres funcions. Entre elles hi ha la 
orientació en recursos sociolaborals. El Departament de Benestar Social disposa 
d'un seguit de recursos d'atenció diürna o d'atenció residencial. Els d'atenció 
residencial són per a persones que no poden viure soles a les que cal ajudar a totes 
les activitats de la vida. No obstant això els recursos sociolaborals són recursos, 
entre cometes, d'inserció laboral. Són sobretot per a persones amb discapacitat 
intel·lectual important i discapacitat física molt important també. En el cas de la 
resta de persones amb discapacitat el que es fa és orientar cap a recursos que té el 
Departament d'Empresa i Ocupació com són els CET (Centres Especials de Treball) 
en els quals sí hi ha cabuda per a persones amb altres tipus de discapacitat. Després 
també hi ha recursos específics per a nens com els CDIAP (Centres de 
Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç). 

Per tant si una persona vol saber a quin tipus de recurs sociolaboral s'ha de dirigir 
també ha de fer una sol·licitud i se li citarà al centre corresponent en el qual se li farà 
una mena de valoració de la qual sortirà un document que especificarà quin tipus de 
recurs és més adequat en funció de la seva discapacitat. 
Pel que fa a qui es pot adreçar a aquests centres per rebre orientació seria qualsevol 
persona que tingui una discapacitat a partir del 33%. 
 
Altres coses que fem des d'aquests centres són els accessos a l'administració pública. 
Aquelles persones que es vulguin presentar a una oposició no tenen més que 
demanar-nos un informe i també si necessiten algun tipus d'adaptació del lloc en el 
qual es va a realitzar l'examen o si es va a incorporar del lloc al qual va a fer-ho. S'ha 
de tenir en compte que cal guardar un tant per cent de places per a persones amb 
discapacitat en les oposicions. 
 
En el cas de la integració a l'empresa ordinària en ocasions també ens demanen 
informes de si l'empresa ha de fer alguna adaptació o física o sobre el tipus de lloc 
que ha d'exercir la persona. 
 
Pel que fa a les expectatives que hi ha quan una persona es va a valorar la persona, 
a part de tot el que us he comentat, a partir del 33% de discapacitat també pot tenir 
avantatges fiscals i diversos beneficis més. La majoria depenen dels ajuntaments 
amb la qual cosa depenent d'on la persona viva hi haurà més o menys beneficis. 
 
A partir del 65% hi ha més ajudes. Les persones compreses entre el 33 i el 65 
tindrien les mateixes prestacions i avantatges que les que tenen un 33% de 
discapacitat però a partir del 65% la cosa canvia. El canvi més important és que es 
pot sol·licitar una PNC (pensió no contributiva). És un ajut per a persones que no 
han pogut cotitzar tots els anys de la vida. 
 
El barem d'acompanyant és per a persones que poden anar soles en transport públic 
per la qual cosa els dóna un carnet que fa que l'acompanyant no hagi de pagar el 
transport públic. També hi ha el barem de mobilitat que permet aparcar el cotxe a 
les zones específiques assenyalades per a aquest ús. 
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Hi avantatges fiscals, de la renda, de l'IRPF, de transmissions patrimonials i ajudes a 
la mobilitat al transport. A Barcelona, per exemple, hi ha la targeta blanca que 
permet anar en taxi pagant molt pocs diners. 
 
En tema laboral també hi ha la possibilitat de reduir la jornada sense que es redueixi 
el sou en alguns casos. 
 
També es poden accedir a habitatges de promoció públiques adaptades. I per a 
persones amb grans discapacitats també hi ha l'opció de les residències si no poden 
viure soles. 
 
En el cas de persones amb discapacitat la família nombrosa serà a partir dels dos 
fills i no dels tres. 
 
Gràcies per escoltar-me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abans de donar pas al següent ponent el vicepresident de Gais Positius, encarregat 
de presentar a Cecilia Fàbregas, li demana que expliqui quin tipus de valoració 
podria rebre una persona que viu amb VIH. Transcrivim la resposta que dóna Cecília. 
 
En el seu moment va sortir una normativa, l'any 2003, que era sobre la valoració de 
la discapacitat en persones amb VIH. En aquell moment aquesta normativa deia que 
totes les persones amb VIH haurien de tenir com a mínim un 65% de discapacitat ja 
que en aquell temps no existien els tractaments i avenços mèdics dels quals es 
disposa en l'actualitat. Encara que nosaltres us he dit que no valorem malalties en 
aquest cas sí que les valoràvem i com ja us he dit tan sols per tenir el VIH ja es 
concedia aquest 65% de discapacitat. Ara això ja no és així. Actualment una persona 
amb VIH estaria entre la classe 2 i la classe 3 que és el que us indicava que pot tenir 
un 24% o un 25 que sumats als punts socials (que com a màxim són fins a 13) ja es 
tindria el 33% i aquesta és la tendència que s'aplica actualment. Però lògicament, 
depenent de com a la persona li afecti la seva vida, la valoració pot ser fins i tot el 
80% de discapacitat però en general seria entre un 24 i un 33%. 
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GUIA PER A INTERVENIR EN CASOS DE  
DISCRIMINACIÓ LABORAL A LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS I BISEXUALS 

Ximo Cádiz, responsable de diversitat sexual i àmbit laboral de la FELGTB 

 
En primer lloc agrair a Gais Positius la invitació. Estic molt content de veure que ja 
és la setena edició i això vol dir que heu consolidat un moment per parlar d'una cosa 
que tothom diu que és molt important però que a l'hora de la veritat no està en 
l'acció dels col·lectius LGTB . 
 
El que presentaré avui aquí és una guia que hem editat en format de fullet digital. 
Més enllà de la manca de recursos la guia era la 
conseqüència de l'acumulació de casos ja que 
ens arribaven consultes per veure que s'havia 
de fer i al final ens vam adonar que hi havia una 
sèrie d'elements en les respostes que eren 
comuns i que per tant donaven peu, partint de 
la base que cada cas és irrepetible, sí que 
existien elements en comú que permetien una 
mena de compendi. Més que res perquè la 
persona que li arriba algun cas, de vegades 
realment angoixant, no marxi sinó que disposi 
d'algunes eines per poder reconduir, per poder 
atendre aquesta persona i començar a situar-la 
en el context adequat. Sovint no solem ser 
nosaltres els que anem a resoldre o gestionar el 
cas però sí que podem assessorar perquè 
almenys la persona que ve amb un problema es vagi amb un mínim auxili. 
 
El 2013 COGAM i la FELGTB van fer un estudi i de les 772 persones que van 
respondre prop del 70% havien viscut algun tipus d'exclusió en l'àmbit laboral per 
la seva orientació sexual o per la seva identitat de gènere. Tan sols aquesta dada ja 
justifica aquesta jornada i que generem recursos per treballar aquest tema. Hi ha un 
altre context també, són ja 10 anys que aquest país compta amb unes lleis millors i 
que la cultura de la LGTBfòbia hi és però anem avançant. L'avanç legal ha provocat 
una explosió de visibilitat i això ha generat un increment de les denúncies ja que la 
gent ara s'atreveix més. A més d'aquesta dinàmica estem en un context 
socioeconòmic de crisi econòmica que implica més precarietat, més atur, i això 
també fa que actuï com contraforça: sí, ara som més visibles i fem més denúncies i 
afloren més els casos de discriminació però també existeix una altra força contrària 
que ens alerta indicant-nos que si denúncies el teu treball corre perill. I això ens 
passa a nosaltres i al mercat laboral en el seu conjunt. En aquests moments no és 
que hi hagi menys conflictivitat laboral i per tant menys denúncies o menys casos de 
discriminació o de males condicions en l'àmbit laboral, ni de bon tros, el que hi ha és 
una por terrible i raonable a perdre la feina. En aquests moments el treball, encara 
que sigui en condicions de precarietat, és un tresor. Per tant tenim per una banda 
elements que ens indiquen que la gent s'estaria animant més a exigir els seus drets 

C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 156 bajos - 08014 BARCELONA 
Tfno.: 93 298 06 42 * gaispositius@gaispositius.org 

 



 VII JORNADA SOBRE LES RELACIONS LABORALS DE LES PERSONES QUE VIUEN AMB VIH/SIDA 

Página | 14 

laborals i d'altra banda condicions que ens fan contrarestar aquest primer impuls. A 
partir d'aquí vam pensar que correspon, que seria raonable, donar algunes claus 
perquè la gent que s'animi a denunciar o es troba en una situació tan desesperada 
que ja no ha de perdre i vol començar un procés o queixa, saber el que hem de fer. 
 
La primera qüestió que plantegem va ser que s'havien de identificar els diversos 
casos i poder saber si són casos realment relacionats amb un motiu de LGTBfòbia. 
És a dir, hem d'identificar si es tracta d'una discriminació laboral relacionada 
realment amb alguna qüestió d'orientació sexual o identitat de gènere; hem de saber 
si es tracta d'un tipus de discriminació directa, indirecta, en quin grau, si es tracta 
d'una agressió ... I no només això sinó també detectar una sèrie de variables que ens 
han de donar una pauta del que li hem de retornar a la persona afectada a l'hora de 
orientar-la. 
 
En relació amb les variables, ¿a què em refereixo? Doncs per exemple saber si és 
visible. Si la persona afectada no és visible el nostre recorregut pràcticament ja està 
finalitzat. Hi ha poca cosa a fer. Però també pot tractar-se de conèixer quina és la 
seva força personal. A que està disposat a enfrontar-se, de quina manera, és visible 
en el treball però també amb la família, si està filiat a un sindicat. Cal conèixer el seu 
context, l'entorn de persones que treballen amb ella. A vegades no es tracta d'un 
problema de lluita de classes contra el treballador sinó de diversos treballadors que 
estan fent la vida impossible a un company o companya. Aquestes variables les hem 
de conèixer. Per exemple, si l'empresa tenen algun tipus de política o protocol en 
àmbits de discriminació. Saber si la persona té, i en cas negatiu mirar que al final 
disposi d'elles, proves. Proves que ens puguin servir en el pitjor dels casos a una 
demanda judicial, testimonis que ens puguin donar suport a l'hora de plantejar una 
querella o demanda. 
 
Tot el abans indicat l'hem de dur a terme amb uns mètodes. Hem de disposar d'un 
espai en el qual puguem generar confiança, tranquil·litat i assossec per a aquesta 
persona que acudeix amb problemes importants. Nosaltres a la guia facilitem un 
seguit de recomanacions d'escolta activa, d'empatitzar, de generar aquest context 
amable que permeti que aquesta persona ens relati el que està succeint i poder així 
detectar el grau de sinceritat i de realitat ja que en moltes ocasions hi ha una sèrie 
d'elements personals que influeixen i fan que es distorsioni la realitat ja que hem de 
saber discernir quina és la veritat del que succeeix. Un cas fals té repercussions de 
credibilitat per a l'entitat, de credibilitat per a la persona, per al voluntari o 
voluntària que està atenent a la persona. Tot això forma part d'aquest segon pas 
d'identificar el "que" i saber com fer aquesta identificació de la discriminació. 

Una vegada que ja tenim aquests primers elements d'informació el que es planteja 
és marcar estratègies en funció d'uns objectius que hem de definir. En primer lloc 
diria que qualsevol cas ens va a ajudar a determinar o generar una mena de 
jurisprudència o casuística. No es tracta de fer màrtirs sinó de resoldre el problema 
d'aquesta persona i a partir de les seves condicions personals, laborals, familiars, 
psicològiques veure si des d'aquí podem plantejar una projecció pública que 
evidentment tindrà molt més impacte que si la persona es limita a demanar-nos un 
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acompanyament o un assessorament. Pot ser que la persona no vulgui quedar-se a 
l'empresa de cap de les maneres i el que vulgui és aconseguir un bon acomiadament. 
Això últim ara mateix no és una opció molt freqüent ja que és complicat trobar una 
feina però tot i així hi ha gent que vol denunciar però amb la finalitat d'aconseguir 
un bon acord econòmic per començar en un altre lloc la seva activitat laboral per 
que no es vol quedar a el lloc actual de cap de les maneres. En funció dels objectius 
que ens marquem hi haurà conseqüències en l'àmbit judicial. La persona pot voler 
denunciar, o voler una condemna per part de l'empresa, arribar a una sentència que 
generi seguretat per a altres que vinguin després... i en funció dels objectius i 
estratègies que ens marquem hem de traçar accions per aconseguir-que serà el que 
vegem a continuació. 

Una de les vies és tot el tema relacionat amb el món judicial de denúncies i demandes 
en l'àmbit social, en l’àmbit penal, que són mons diferents. Jo parteixo d'una base 

que és que val més un mal acord que 
un bon plet. No sé fins a quin punt 
però sí que és cert que tot el 
procediment té una sèrie de 
conseqüències que a més no hi ha cap 
seguretat, encara que tinguis les 
proves més evidents del món, que 
vagi a funcionar. Jo recordo el cas 

Garner en què uns memoràndums d'un superior d'aquí de Barcelona a la seva 
prefectura a Àustria en els quals qualificava de malalts als seus treballadors. 
Finalment, crec recordar que va ser en segona instància, una jutge va considerar que 
es tractava d'un llenguatge habitual i que no era un llenguatge denigrant cridar 
malalts als seus treballadors gais que havien generat una denúncia al seu cap per 
discriminació, per assetjament i la prova que aportaven eren els memoràndums en 
els que els insultava cridant depravats per la jutgessa no era suficient. Fixeu-vos, si 
amb una prova tan clara no aconseguim una sentència favorable el que pot passar. 
Per tant compte perquè entrar en la dinàmica del procés judicial de vegades es 
guanya i a vegades no. En ocasions entre recursos, sentències i més recursos 
finalment s'arriba a un desgast personal molt important. 

Davant de tot el tema del que pot ser el procés judicial hem de parlar d'un altre gran 
capítol que és el de la negociació. Aquí es combina tot. Podem estar amenaçant a un 
procés judicial que genera una publicitat que pot afectar l'empresa. Quan això 
funciona, evidentment, és a canvi que tampoc tingui repercussió mediàtica. Però 
també la negociació no només es tracta d'estar amenaçant amb els mitjans ja que de 
vegades no es tracta de pressionar per arribar al que volem aconseguir, no. A 
vegades jo, com considero que gran part de la LGTBfòbia és inconscient i en ocasions 
es pot tractar de temes culturals, també hi ha una capacitat d'intermediació i 
d'intervenció per part de les entitats per oferir formació per sensibilitzar i generar 
en el context més immediat de quadres de gestió de recursos humans, companys de 
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l'àmbit laboral... se m'acut per exemple un treballador que inicia un procés de 
reassignació sexual en el seu treball i en aquest cas estaria bé fer una formació als 
seus companys de treball perquè amb una mica de intervenció es poguessin evitar 
situacions de conflicte. Això també implica tenir uns caps o uns sindicats conscients 
de la situació i que puguin buscar els recursos per poder obrir aquesta via de 
negociació, d'intermediació entre l'empresa, els treballadors i el cas en concret.  

I finalment un altre dels blocs de la guia és el que parla de legislació. 

El dia 30 de desembre del 2003 al 2004 caducava si no haurien multat Espanya, 
finalitzava el termini per adaptar la legislació espanyola a les directives europees 
que abans comentava Rafael Ribó, la directiva 2078 i la 2043 que parlen 
estrictament de mesures per a la igualtat de tracte en l'àmbit laboral de totes les 
variables imaginables, entre elles també la de l'orientació sexual. Hi ha una cosa molt 
important que introduïa això que es diu la inversió de la càrrega de la prova de 
manera que quan hi ha indicis que es tracta d'un motiu de discriminació laboral amb 
l'àmbit sexual o qualsevol de les variables que indica la directiva si hi ha indicis que 
hi ha motius serà l'empresari o el treballador acusat qui haurà de demostrar la seva 
innocència. Aquí el problema són els indicis i és que aquest mecanisme no s'activa 
fins que un jutge considera que sí que hi ha indicis raonables que es tracta d'un cas 
per discriminació LGTBI o el que correspongui. Per això, torno al principi, és molt 
important identificar clarament si podem demostrar que és per aquest motiu i no 
per alguna altra cosa. Perquè si això s'activa està realment bé. És una cosa que també 
funciona en l'àmbit de la violència de gènere. Quan hi ha una denúncia d'aquest tipus 
la dona no ha de demostrar la culpabilitat de l'agressor, és l'agressor el que ha de 
demostrar la seva innocència. Això ha tingut conseqüències i aquestes directives en 
l'any 2011 la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social es reformula de nou tot allò de 
la inversió de la càrrega de la prova bastant millor del que es feia en l'any 2003 i 
també es trasllada una cosa tan important per al món sindical com és l'estatut dels 
treballadors on també es sacralitza el redactat concret de com s'ha d'incorporar la 
no discriminació als documents que regulen les relacions laborals. És important fer 
pedagogia a través de les conquestes legals que en aquests anys hem aconseguit. Hi 
ha un procediment semblant en l'àmbit de la funció pública que es va regular a 
través d'un acord de l'any 2011 d'un protocol d'actuació davant l'assetjament 
laboral i després es té una cosa pendent en la qual jo insisteixo molt que era la Llei 
d'Igualtat de Tracte. Aquesta llei, que es va quedar en un calaix perquè s'acabava la 
legislatura indicava en els seus textos, per donar-li un nou enfocament el que 
establia la directiva 2000. En fi, fixeu-vos que han passat 11 anys entre el 2000 i el 
2011 per tenir un desenvolupament acceptable i per traslladar a la legislació 
espanyola d'una forma digna un principi com era el tema de la inversió de la càrrega. 

Finalment, per acabar, hi ha una cosa que no hem de perdre de vista. I és que 
nosaltres hem de saber que hi ha institucions a les que podem derivar aquests casos. 
Cada vegada més els sindicats disposen de persones, grups, organismes interns que 
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es dediquen a ser el punt de referència de qüestions LGTB no només per reivindicar 
sinó també per atendre, resoldre i portar els casos. Sovint, quan fem formació en els 
sindicats, ens trobem que els sindicalistes ens diuen que a la seva empresa aquest 
problema no existeix. Que no ho vegis no vol dir que no el tinguis. Al final la 
invisibilitat és un plus afegit que hi és. A partir d'aquí els sindicats sí que estan fent 
un treball de formació però hem de tenir clar que podem disposar de la seva ajuda 
perquè en el que és un cas personal es faci lluita per l'activisme, que es faci lluita 
política que al final aquest és el nostre objectiu. 

Moltes gràcies. Espero que la guia us sigui útil. 

 

 

 COM TRENCAR LES BARRERES A TRAVÉS DEL PROGRAMA SUPRA-TERRITORIAL 
PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES  

AMB VIH (OFICINES VIRTUALS)  
Toni Poveda, gerent de CESIDA 

 
En primer lloc agrair a Gais Positius que ens hagi donat a CESIDA 

l'oportunitat de poder ser aquí per presentar aquest programa. Joaquim Roqueta 
comentava que avui es compleixen deu anys de l'aprovació del matrimoni igualitari 

i a mi m'agradaria recordar com 
vam aconseguir el matrimoni, 
perquè vam començar a barallar 
primer per lleis de parelles de fet 
autonòmiques i després pel 
matrimoni. 
 
Precisament per la crisi del VIH 
vam veure com en l'època més 
dura en què moria molta gent els 
drets com a família no existien. Jo 
recordo el cas concret de 

València d'una parella, Ximo també la recordarà, un d'ells tenia una galeria d'art i la 
seva situació va ser dramàtica perquè va morir el seu company després d'una 
convivència d'uns 25 anys i la família que no havia volgut saber res del seu fill 
marieta quan va morir no li van permetre passar els últim moments amb la seva 
parella i tot el patrimoni que havien fet però que estava a nom d'un d'ells, que era el 
que havia mort, la família es va quedar amb ell i l'altre es va veure de potetes al 
carrer. O casos com anar a l'enterrament del teu company i quan tornaves a casa 
trobar-te amb que havien canviat el pany de casa teva. Per tant crec que hem de 
recordar-ho perquè en aquests moments que s'està parlant dels deu anys del 
matrimoni és bo recuperar aquesta memòria històrica i fer justícia amb aquells 
companys i companyes que van patir el no tenir aquesta llei de matrimoni i van 
veure com la seva dignitat era tirada per terra. I per descomptat, també m'agradaria 
esmentar al nostre estimat Pedro Zerolo que va morir fa dues setmanes i que gràcies 
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a ell, no només a ell però ell va ser la persona que va liderar tot aquest procés, ja que 
comptem actualment aquesta llei de matrimoni igualitari que no només ens va 
donar drets sinó que també ens va donar autoestima col·lectiva que és una cosa molt 
important. 
 
Vaig a parlar del programa però com que sóc molt polític primer m'agradaria 
començar parlant d'aquestes coses. 
 
Primer parlaré de tres casos clars de discriminació. El primer ho estem treballant 
ara a CESIDA i té a veure amb l'estigma associat al VIH. Es tracta del cas de Jorge, un 
estudiant de medicina de 21 anys, acabat de diagnosticar del VIH i no és un cas 
associat a un acomiadament ni res per l'estil però s'han posat en contacte amb 
nosaltres els seus pares per veure com podem ajudar perquè en el moment en què 
ha estat diagnosticat del VIH ha decidit deixar la carrera de medicina. No pot 
suportar, per molta informació que tingui, el que succeeix i no es veu capaç 
d'afrontar aquesta professió de medicina d'una banda per l'estigma i per l'altra 
perquè aquesta carrera de medicina ell pensa que una persona amb VIH no la va a 
poder dur endavant. 
 
Després tenim un altre cas. Aquest cas és esperpèntic. Es tracta del cas dels bombers 
de Parla que crec que el recordareu i que va ser denunciat per CESIDA. Una dona 
amb VIH té un accident de trànsit i han d'intervenir els bombers per poder treure-
la del cotxe. A la dona se la porten a l'hospital i allà quan diu que té VIH ràpidament 
criden al parc de bombers de Parla perquè sabessin que havien atès a una dona amb 
VIH. A partir d'aquí es va posar en marxa un protocol de descontaminació nuclear i 
químic. Jo mig en broma dic que només va faltar un protocol d'invasió extraterrestre. 
Això ho dic perquè vegem el desconeixement que segueix havent-hi en l'actualitat. 
Afortunadament hi ha un dels bombers conscienciat, no és VIH positiu però havia 
treballat de voluntari en el Comitè de San Blas, i es posa en contacte amb nosaltres 
per denunciar aquest tema. Fins i tot quan ho vam denunciar públicament des de la 
Comunitat de Madrid, perquè estic parlant del parc de bombers de Parla però que 
depèn de la Comunitat de Madrid, ens deien que aquest protocol s'aplicava en tots 
els casos cosa que no és certa. 
 
Finalment el cas de Daniel. Daniel treballa en un bar de Chueca. Portava, ell és 
eventual, com tres setmanes treballant catorze hores diàries els caps de setmana de 
dijous a diumenge quan li tocava treballar i un dia la cap, amb la qual havia agafat 
certa confiança, li diu: "et veig avui molt rar, et veig suant, tens un color estrany ... 
no sé què et passa ". El xaval que feia sis mesos que li havien diagnosticat tampoc 
coneixia molt bé el seu procés i pensava que si estava suant i groc era a causa de la 
medicació ... Que jo no sé si era de la medicació però si aquestes catorze hores 
treballant i amb la calor que fa lògic que sues i que et canviï fins al color de la cara. 
Per tant Daniel li indica al seu cap que això li passa perquè és VIH positiu. La cap li 
diu que no hi ha cap problema, que estigui tranquil i li agraeix el haver-li comptat. 
Però aquesta mateixa nit Daniel rep una sèrie de Whatsapps en què la cap li diu que 
li ha fallat, que pensava que existia confiança entre ells i que hauria d'haver-li dit 
abans que és VIH positiu amb la qual cosa li indica que es passi al dia següent a signar 
la liquidació perquè l'acomiaden. És un tema que està en procés de denúncia i Daniel 
vol que es conegui en els mitjans de comunicació i des de CESIDA anem a donar-li 
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suport juntament amb COGAM i la FELGTB i les tres organitzacions portarem 
endavant aquest cas. És més, hem hagut de "frenar" a Daniel ja que està bé que 
denunciï públicament però s'ha de veure com li blindem ja que té tota una vida 
professional per davant. Està molt bé que es dugui a terme la denúncia i que altres 
persones el coneguin. Tenim un cas clar que crec que podem guanyar perquè per 
escrit li han dit que l'acomiaden per tenir VIH però veurem com ho fem perquè no 
se l’identifiqui. 
 
He explicat aquests tres casos per veure la total vulneració dels drets de les persones 
amb VIH i la desinformació que existeix en l'àmbit laboral. 
 
Pel que fa al programa d'Oficinas Virtuales ha patit un canvi al nom actual 
precisament perquè porta des del 2004 en marxa amb l'objectiu d'oferir la inserció 
sociolaboral de les persones amb VIH, especialment les que estan en risc d'exclusió 
social, però pensàvem que havíem de 
donar-li una volta. En aquesta volta un 
dels objectius que perseguim és treure 
de l'armari el VIH en l'àmbit laboral. 
Compte, no he dit treure a les persones 
amb VIH de l'àmbit laboral, cada 
persona que decideixi si vol sortir de 
l'armari en el seu treball o no perquè 
com bé a dit Ximo la situació és 
complicada i és una decisió personal 
que cada un ha de prendre. Jo que tinc 
aquesta doble militància, LGTB i del 
VIH, crec que la visibilitat és fonamental 
per avançar en les conquestes socials. 
Jo sempre he dit que el més polític que 
pot fer una persona lesbiana, gai, 
transsexual o bisexual precisament és 
ser visible. Jo crec que això és el que 
realment ha anat transformant aquesta 
societat i també ho crec en el cas del 
VIH. Com deia, la nostra idea és 
treballar i que es conegui la realitat del 
VIH en l'àmbit laboral. Que a més ha 
canviat molt la situació que crec que 
s'ha quedat en l'imaginari col·lectiu de la societat. Ahir en un mitjà de comunicació 
de Galicia em preguntaven i jo veia com la pròpia periodista dramatitzava molt el 
tema. Som al 2015, ja no estem parlant dels principis de la pandèmia del VIH, crec 
que no estem en el moment de dramatitzar perquè a més això ajuda a estigmatitzar 
a les persones amb VIH. Així que per descomptat cal posar tota la carn però per 
descomptat sense dramatitzar. Tenim una feina important a fer i ja ho estem fent 
conjuntament amb la Coordinadora Trabajando en Positivo, amb UGT, CCOO i la 
FELGTB estem treballant. Comencem l'any passat fent un manifest. Parlàvem de fer 
convenis però al final hem decidit crear una comissió de treball i poder arribar a 
metes com acabar amb la discriminació que hi ha als cossos i forces de seguretat de 
l'estat a l'hora d'entrar a treballar en aquests llocs. O com l'ordenança del taxi de 
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Madrid, fixeu-vos a quin nivell estem. Jo espero que amb Ana Botella fora 
aconseguim que aquesta ordenança tan absurda s'anul·li. Com dic vam decidir crear 
una comissió de treball per anar abordant això i oblidar-nos de convenis. Vaig a 
acabar ja amb el tema polític. Per descomptat importantíssimes les lleis contra la 
LGTBfòbia que s'han aprovat a Catalunya i a Extremadura i des de la FELGTB es 
posarà en marxa ja, pensant sobretot en les eleccions generals demanar als partits 
polítics que aprovin i des del Parlament surtin aquestes lleis, però per altra banda 
des de  CESIDA conjuntament amb la FELGTB lluitarem per una cosa que ja fa temps 
vam començar a reivindicar que és un pacte d'estat contra el VIH, l'estigma i la 
discriminació. Es parla de l'objectiu 90, 90, 90 d'ONUSIDA però cal que per a això 
treballin de forma transversal totes les administracions: estatal, autonòmica, locals, 
universitats, patronal, sindicats. Si volem arribar a aquest objectiu d'ONUSIDA en 
què jo inclouria, perquè no tot és medicalització, el tema de la lluita contra l'estigma 
i la discriminació. Per descomptat nosaltres treballarem perquè surti endavant. Com 
diu un amic meu si parlem del VIH: "El VIH és un èxit en el científic i un fracàs en el 
social". 
 
Pel que fa al programa supraterritorial per a la inserció laboral de les persones amb 
VIH “Oficinas Virtuales” us dono les dades que reflecteixen el balanç del 2014. Per 
descomptat els casos que més ens estan arribant són: canvis en les condicions de 
treball, horari, ubicació física, responsabilitat, salari; la vulneració de la 
confidencialitat de les dades mèdiques; la sol·licitud de l'estatus enfront del VIH 
sense tenir rellevància per al lloc; l'exclusió en oposicions i les dificultats per trobar 
feina o els acomiadaments. Hem rebut 772 consultes. Pel que fa a les persones que 
s'han adreçat a les disset entitats que executen Oficines Virtuals estan representades 
per 172 homes, el que suposa el 75%, i 64 dones que són el 25% amb una mitjana 
d'edat entre els 28 i 50 anys. Aquestes persones són principalment de nacionalitat 
espanyola tot i que també es posen en contacte amb nosaltres persones d'altres 
països. 
 
El canvi que farem jo crec que aquest any ha estat molt significatiu. De fet hem passat 
de disset entitats a cinc entre les que es troba Gais Positius. S'ha reduït perquè és 
una experiència pilot. Seguirem treballant amb la resta de les entitats però les 
entitats, perquè aquest programa puguem consolidar-lo, que hem vist que tenen 
més capacitat per treballar en ells són aquestes cinc sense deixar de treballar el que 
té a veure amb la formació, l'assessorament . Anem a començar per la formació. Dir 
que no ho he reflectit en la presentació però es duran a terme reunions tècniques 
amb aquelles persones que vagin a treballar en aquest projecte. Per a la formació 
hem sol·licitat quatre cursos que són: "Els drets de les persones que viuen amb VIH", 
"El panorama actual del mercat laboral per a les persones amb VIH", "L'actualització 
dels canals i mitjans de recerca d'oportunitats laborals" i "Les claus de 
l'autoocupació". Aquesta formació serà per a totes les entitats de CESIDA que es 
vulguin sumar. La que us indico ara serà per a les entitats executants del projecte i 
aquí treballarem com ensenyar a buscar feina, és a dir, ensenyar a redactar i 
dissenyar el currículum i la carta de presentació que són coses bàsiques però que 
són necessàries. Com seguir el procés de recerca de feina, contractació i el posterior 
seguiment del rendiment professional de l'usuari. Realitzar l'acompanyament de les 
persones inserides laboralment. Solucionar els possibles conflictes que puguin 
sorgir en el marc de la relació laboral i buscar noves empreses que participin en el 
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programa. Aquest és un altre aspecte que considerem molt important: treballar amb 
l'empresariat per animar-lo a la contractació de persones amb VIH. També 
realitzarem una jornada d'inserció sociolaboral en la qual es va a treballar 
especialment amb el sector empresarial per ensenyar a no discriminar de forma 
injustificada per viure amb VIH. L'auto estigma, una cosa fonamental per a les 
persones amb VIH perquè en molts casos s'anticipen a la possible discriminació. El 
fet de tenir un diagnòstic de VIH es tradueix en un estigma propi interioritzat que 
em fa creure que no podré desenvolupar un treball i que no vaig a portar una vida 
laboral amb normalitat. I a més treballarem les bones pràctiques realitzades per part 
de les entitats, empreses i administracions públiques. Sobretot comptar amb 
experiències com la de Gais Positius que porten ja temps treballant en l'àmbit 
laboral i és bo compartir totes aquestes pràctiques perquè moltes vegades en això 
consisteix el treball en xarxa perquè es puguin beneficiar la resta d'entitats. 
 
Una novetat, dins del projecte, és que treballarem a nivell local. És important que les 
entitats que participin treballin tallers formatius per a les persones usuàries en 
matèria de millora de les seves habilitats per a la inserció laboral. També tenim clar 
en CESIDA que cal treballar amb sindicats i organitzacions empresarials en 
col·laboració amb altres xarxes i entitats. 
 
Bé, per la meva part això és tot. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 156 bajos - 08014 BARCELONA 
Tfno.: 93 298 06 42 * gaispositius@gaispositius.org 

 



 VII JORNADA SOBRE LES RELACIONS LABORALS DE LES PERSONES QUE VIUEN AMB VIH/SIDA 

Página | 22 

 
 

ESTRATÈGIES D'IDENTIFICACIÓ I 
ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS DE DISCRIMINACIÓ 

Laia Serra, advocada; Ricardo de la Rosa, advocat 

 

Laia Serra 

Hola a totes i tots. Gràcies per la invitació. Moltes cares conegudes i sempre 
fa il·lusió compartir aquests espais per proximitat i perquè al final es converteixen 
en espais d'intercanvi d'idees i de potencialitats que és precisament l'objectiu que 
tenim. 

Com que som dos lletrats per no solapar les intervencions el que havia pensat és fer 
una mena de pinzellades generals per 
aportar continguts proactius i no fer 
monogràfics a nivell de drets humans i 
explicacions legals que poden ser avorrides 
i molts de vosaltres ja les coneixeu. Per tant 
faré quatre pinzellades en diferents àmbits i 
encara que estem en un format molt concret, 
que és VIH i relacions laborals, sí que 
extrauré alguns idees que toquen jurisdicció 
civil i penal i també faré referència a drets 
humans perquè són àmbits que tenen una 
certa relació i poden formar part de 

l'estratègia de la lluita contra l'estigma i les conquesta de drets en aquests àmbits 
específics. 

D'alguna manera disposem de tot un seguit de normes que són bàsiques tant a nivell 
de convenis internacionals, com de Constitució, estatuts, etc que es veuen reflectides 
en diferents àmbits i jurisdiccions. Per exemple, no sortiré de l'àmbit laboral però sí 
que aniré a les conseqüències associades, tenim normes civils, una llei específica que 
quan s'utilitza la imatge d'una persona o es vulnera la seva intimitat pots articular 
una tutela en relació amb aquests drets. Un cas és el de diferents notícies 
periodístiques que es referien a dos treballadors de cuina d'un centre penitenciari 
dels que es va a divulgar, dins d'un reportatge més ampli, el seu seroestat. Dins de 
l'àmbit laboral no hi va haver cap tipus de discriminació o conseqüència perquè era 
conegut pel centre penitenciari però sí que es va a dirigir a aquesta tutela perquè el 
mitjà informatiu va donar a conèixer aquesta informació que, evidentment, totes les 
entitats de protecció de dades saben que és una informació altament sensible i 
compromesa. 
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A nivell penal també és poc conegut però moltes vegades es duen a terme pràctiques 
abusives en el sentit que hi ha empresaris que accedeixen als correus electrònics 
personals i no és la primera ocasió en què es accedeixen als registres i que després 
es divulguen els dades personals en l'àmbit laboral. En el codi penal tenim un article 
molt concret que és el 197.2 en què la revelació de totes aquestes dades pot 
comportar la comissió d'un delicte. Per reflectir una altra de les eines que el codi 
penal té està l'article 22.4 que és l'agreujant per raons de discriminació que 
contempla l'agreujant per raó de malaltia. És a dir, en el marc laboral si fóssim més 
enllà de l'acomiadament, etc, podríem entrar fins i tot en l'àmbit delictiu i per tant 
podria recollir-se o reconduir aquest agreujant en aquest marc. 

Pel que fa a normes laborals abans de venir aquí estava fent un petit repàs de les 
sentències que hi ha a nivell d'acomiadament i realment són molt poques. Sabem, 
els que treballem en entitats, que la denúncia és escassa, la gent no confia en la tutela 
de l'estat a l'hora de defensar els seus drets i és lògic perquè en moltes ocasions els 
procediments esdevenen llargs i pesats camins que generen una re victimització que 
acaba portant a resultats incerts, escassos i generant una sensació de frustració de 
trauma afegit molt significativa. 

En aquests casos precedents, ho comentava abans d'entrar, és una llàstima perquè 
hi ha molt poques sentències que determinen l'acomiadament improcedent perquè 
no només hi ha poques denúncies sinó que també jutges que són tímids, que 
desconeixen les resolucions internacionals i jutges que encara tenen la "valentia" 
d'aplicar la llei en aquest tipus de circumstàncies no tenen la valentia d'incorporar 
continguts. És a dir, es podrien generar precedents jurídics que englobasen la 
discriminació, les pautes de convivència social que comporta la interactuació en 
l'àmbit laboral i al final només hi ha sentències absolutament lacòniques que no 
tenen cap tipus de contingut des del punt de vista dels drets. 

Entrant en precedents entenc que una de les eines que en moltes ocasions no 
s'utilitzen en l'àmbit de la discriminació, també en l'àmbit de la lluita contra 
l'estigma del VIH, és portar endavant procediments que tinguin associats una 
política comunicativa, que generin debat públic i d'opinió en el qual les persones que 
vegin vulnerats els seus drets en l'àmbit laboral tinguin la fortalesa per poder 
plantejar-se que tenen un entorn que els ajuda, poden veure altres sentències 
d'altres persones que han fet aquest pas, ens hem documentat i hi ha persones que 
estan disposades a donar la cara i trencar la dinàmica del desconeixement que tant 
mal fa. En aquest sentit, i jo crec que pot ser un precedent molt útil dins el marc de 
lluita de drets laborals, exposo un cas que ha dictat el Tribunal Europeu de Drets 
Humans que és un cas grec, contra Grècia, del 2013 amb la qual cosa la sentència és 
molt recent i determina que s'ha abordat el conveni europeu de drets humans en 
relació amb el tracte degradant. Es va acomiadar un treballador, l'estat - Grècia en 
el seu dia havia determinat que existia perill de contagi per tant l'acomiadament era 
improcedent - i el Tribunal Europeu de Drets Humans va determinar que constituïa 
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una discriminació. Si aquests precedents tan escassos i que costen tants anys de 
treball en dictar els incorporéssim a nivell nacional els advocats que treballem a la 
pràctica dels tribunals obriríem camí i podríem aprofitar no només la condemna o 
el posicionament sinó tot l'argumentari 
jurídic i el conglomerat de normes i 
interpretació d'articles que moltes 
vegades no s'usa. 

En aquest sentit, vaig acabant i després 
Ricard segur que fa les seves aportacions, 
dos apunts també molt importants. 
Llibertat d'expressió, límits a la llibertat 
d'expressió. Quan es donen aquest tipus 
de circumstàncies, per exemple, de 
vegades s'acaben publicant butlletins o 
circulars dins de la pròpia empresa que sapigueu que també el Tribunal Europeu de 
Drets Humans marca uns límits molt clars en el que és la llibertat d'expressió. I que 
la revelació de dades, en aquest sentit, o generar un estigma, una discriminació 
justificant l'acomiadament, el risc de contagi enarborant tot aquest tipus de 
prejudicis també són contraris a la llibertat d'expressió. 

L'últim apunt que m'agradaria fer és la inversió de la càrrega de la prova que és una 
de les preguntes freqüents que ens plantegen els advocats sobre la qual hi ha un 
gran desconeixement. Quins efectes pràctics té? Quin és el seu potencial? Bé, 
realment totes les directives europees que incorporen la prohibició de discriminació 
i també sobretot en l'àmbit laboral, incorporen aquesta inversió de la càrrega de la 
prova que de fet no és tan inversió com compartició de la càrrega de la prova. La 
qüestió és que això topa amb diferents jurisdiccions, per exemple en dret penal això 
està proscrit perquè aniria contra la presumpció d'innocència, en dret administratiu 
sancionador també està proscrit precisament en virtut del mateix dret de 
presumpció d'innocència i per tant on desplega els seus efectes més útils, per dir-ho 
d'alguna manera, seria per exemple en la jurisdicció laboral. Jurisdicció laboral en 
què insisteixo, abans de venir aquí llegia cadascuna de les sentències que he trobat 
en les bases de dades jurídiques d'acomiadaments improcedents per raó de 
serofobia i cap d'elles fa ni una sola menció a la inversió de la càrrega de la prova. A 
nivell d'estat espanyol és més una llegenda urbana que una altra cosa ... és un brindis 
al sol. Però bé, que sapigueu que davant d'una situació discriminatòria aportant una 
sèrie d'indicis molt concrets correspon a la part a la qual s'atribueix la discriminació 
demostrar que no és així. 

Introdueixo el darrer matís i és una eina que no s'utilitza mai. El Tribunal Europeu 
de Drets Humans en tema de discriminació i sobretot el precedent més important 
que existeix és en un cas de violència contra la dona, el cas Opuz contra Turquia, va 
determinar una eina molt útil i és que quan es donen situació de vulnerabilitat cap a 
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determinats col·lectius es poden utilitzar les dades estadístiques. El cas Opuz contra 
Turquia és el d'una senyora de la regió de Txetxènia en la que existien estadístiques 
oficials que existia un alt índex de violència contra la dona, ella havia plantejat una 
sèrie de denúncies i van vehicular la seva situació de vulneració de drets dient 
"aporto aquestes tres, quatre, cinc proves però a més aporto tot aquest seguit de 
dades estadístiques d'acord amb que a la regió que jo visc hi ha aquest índex de 
dones mortes, l'índex de absolucions de maltractadors..." En el tema del VIH en el 
qual tants estudis existeixen per regions, a nivell estadístic, a nivell mèdic, etc, tot 
aquest material tan útil que és la radiografia del nostre context no s'usa en els 
procediments ni penals, ni administratius, ni laborals per dir: "eh, dins el principi de 
proves que jo aporto porto també tot aquest seguit de dades estadístiques, ara tu 
que ets l'empresari o el teu que ets l'Estat hauràs de demostrar que això no és així ". 
Insisteixo, són idees molt bones que ens faciliten aquests precedents jurídics i que 
jo suggereixo que siguin espremudes al màxim. 

I ja no m'enrotllo més per deixar espai al company. 

 

Ricard de la  Rosa 

Bona tarda a tots i totes. A mi m'agradaria començar amb una reflexió que 
pot ser que penseu que és una cosa absurda però crec que és necessària i com a punt 

de partida les hauríem de tenir sempre 
present i no només pel tema que ens ocupa 
avui si no per a qualsevol moment en el 
qual hàgim de analitzar, parlar, veure o 
analitzar qualsevol àmbit jurídic que ens 
trobem. Les lleis no són entitats angelicals 
que no tinguin res darrere. Les lleis tenen 
al darrere una qüestió molt important que 
és una ideologia. I malauradament en 
moltes ocasions aquesta ideologia és una 
ideologia podrida. Darrere d'una 
impressió de protecció contra la 
discriminació el que ens trobem és 
justament el contrari. Ho dic, per exemple, 
arran del que comentava abans Ximo. 
L'any 2000 vam tenir una reforma de 

l'estatut dels treballadors per una part i de la llei de procediments laborals del 
moment amb la qual ens aplicaven unes directives in extremis la 43 i la 78.2000 que 
les aplicaven pressa perquè no tenien més temps per a això. Les directives són unes 
normes que vénen d'Europa que ens diuen que s'ha d'aconseguir però no ens 
indiquen com s'ha de fer i el senyor Aznar amb l'invent aquell diabòlic de la Llei 
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d'Acompanyament dels pressupostos generals de l'estat colar una reforma del 
Estatut dels Treballadors i del procediment laboral i així va sortir. Després, amb la 
llei reguladora de Jurisdicció Social s'ha re fet en bona mesura i tenim una situació 
relativament més adequada al que realment es pretenia amb les directives. En 
qualsevol cas, quan tenim una llei determinada el que hi ha darrere és una voluntat 
de fer o de no fer. O de fer-les bé o no. I sobretot una voluntat d'avançar, de 
retrocedir o simplement de quedar-nos com estem. 

Dit això, jo crec que és molt important també, com en el dia d'avui es parla de 
la reforma del Codi Civil de fa 10 anys a la qual es va fer possible que dos homes o 
dues dones es poguessin casar és convenient recordar que això a nivell legal no vol 
dir que ho "tinguem tot" o no. Jo més aviat crec que no. El que sí que tinc molt clar 
és que les estadístiques oficials de l'estat canten. Per exemple, és important que 
tinguem present que estadísticament les estadístiques oficials del Ministeri de 
l'Interior respecte als delictes d'odi d'any 2013/2014 ens diuen: primer, que tenim 
un increment del 13%; segon, que la segona comunitat de l'estat amb un increment 
més gran de delictes d'odi és Catalunya; que la província amb més números de 
denúncies per delictes d'odi és Barcelona i que la segona causa de delictes d'odi és 
l'orientació sexual de la persona. A partir d'aquí que ens diguin que ho hem 
aconseguit tot. Suposo que ja veieu per on vaig. 

Ara sí que vull dedicar, ni que sigui una pinzella, la Llei 11/2014. Aquesta llei és una 
llei que no té en un primer moment una aplicació relativa al món laboral i al món 
laboral amb la serofobia darrere. Sí que podem anar, en cas contrari, a la Llei 
d'Infraccions i Sancions de l'ordre social que és la que realment és aplicable en 
aquesta qüestió. Però s'ha de tenir en compte que la Llei 11/2014 que és la que ens 
parla de la no discriminació per orientació sexual, per identitat de gènere ha d'haver 
una aplicació i hores d'ara l'aplicació que té és realment millorable. Realment 
millorable perquè hi ha entitats com l'Observatori contra l'homofòbia que no para 
de fer denúncies de casos de discriminació per orientació sexual, per identitat de 
gènere, etc que són casos que arriben a la Generalitat i que automàticament o es 
deriven a mediació, o altres camps o automàticament s'arxiven. És clar, aquí és on 
es produeix una de les situacions més extremes en l'aspecte que us comentava que 
tota norma jurídica té al darrere una clara ideologia. Però és que a més l'aplicació de 
la llei ja ni us l'explico. Sobretot si l'aplicació directament l'ha de fer el poder 
executiu que en aquest cas és el Departament de Benestar Social i Família. 

Tampoc hem d'oblidar que quan una persona pateix una discriminació i denúncia a 
través de la Llei 11/2014 o mitjançant la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social 
o bé en l'àmbit penal, automàticament en el moment que rep una negativa, 01:00 
arxiu d'aquesta denúncia o simplement una desestimació del que ha plantejat a 
l'autoritat corresponent el que s'obté és un càstig doble. És el que s'anomena una 
victimització secundària. El que no es pot tolerar és que una víctima que ja ha patit 
una discriminació encara a sobre una vegada que li arxiven la denúncia, li 
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desestimen la demanda corresponent al jutjat social o encara que li aprovin la 
demanda es trobi amb una conseqüència que sigui un acomiadament absolutament 
bé filat en el qual no pots atacar amb la qual cosa has perdut la feina o t'has trobat 
en una situació de doble discriminació de victimització secundària que és contra la 
qual hem de lluitar i la que hem de treure del mig per complet. Altrament tindrem 
una meravellosa norma que ens permetrà denunciar aquesta discriminació però 
després no la podrem aplicar. O sí que la podrem aplicar amb tots els riscos que això 
implica i per tant el que deia abans: temps al temps i esperem que canviï el vent com 
més aviat millor. 

Per la meva part en un principi ja donaria pas a tots vosaltres i endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 156 bajos - 08014 BARCELONA 
Tfno.: 93 298 06 42 * gaispositius@gaispositius.org 

 



 VII JORNADA SOBRE LES RELACIONS LABORALS DE LES PERSONES QUE VIUEN AMB VIH/SIDA 

Página | 28 

POSADA EN COMÚ I CLAUSURA DE LA JORNADA 

 

Com a tancament de la VII jornada sobre les relacions laborals de les 
persones que viuen amb VIH / sida es porta a terme una posada en comú del que 
s'ha parlat per al que es convida a tots els ponents a formar part d'una taula i que 
aportin la seva visió o conclusions del que s'ha exposat durant la jornada. També 
s'aprofita per obrir el torn de preguntes al públic assistent a la jornada. 

Finalitzada la posada en comú Joaquim Roqueta Manen, president de Gais Positius, 
clausura la jornada agraint l'assistència i implicació a totes les persones que han 
format part d'ella: públic, ONG, representant de les administracions i ponents. 

 

MATERIAL ADDICIONAL 

 

Per no allargar el contingut imprès de la relatoria s'han omès les preguntes i 
aportacions del públic assistent a la jornada i les conclusions ja que es pot tenir accés 
a elles en el vídeo complet de l'esdeveniment. 
 
Vídeo complet. Durada: 3 hores i quart - https://goo.gl/y7fJSq 
Vídeo resum. Durada: 2 minuts - https://goo.gl/CTY4Dp 
 
 
 

Barcelona, 7 de desembre de 2015 
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