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O Concello consolida e amplía o servizo de        

atención a persoas do colectivo LGTBQI, que se        

desenvolve no Espazo Diverso, na Cidade Vella 

A Concellería de Igualdade e Diversidade saca a concurso o contrato do            

novo servizo de asesoramento e información, por valor de 86.000 euros           

e unha duración de dous anos  

“Desta forma, damos continuidade á experiencia piloto posta en marcha          

en 2016”, di a concelleira Rocío Fraga, quen explica que se reforzará o             

servizo de atención psicolóxica e xurídica 

A Coruña, 27 de setembro de 2017.- A Concellería de Igualdade e Diversidade sacará a               

licitación de forma inminente o servizo de atención a persoas lesbianas, gais, transexuais,             

bisexuais, queer e intersexuais (LGTBQI) para o asesoramento e información en temas relativos             

ás diversidades afectivas e sexuais e á defensa dos seus dereitos. Desta forma, se consolida e dá                 

continuidade ao proxecto piloto que o departamento dirixido pola concelleira Rocío Fraga iniciou             

en 2016, cando puxo en marcha o denominado Espazo Diverso, que actualmente está ubicado no               

Centro Cívico da Cidade Vella. Segundo explicou a responsable municipal, “con este novo             

contrato estamos a dar un paso moi importante no que atinxe á promoción da igualdade e o                 

recoñecemento social de persoas diversas”. “O goberno local da Coruña levou a cabo numerosos              

fitos en relación á inclusión dos colectivos LGTBQI. Para nós foi moi importante o feito de botar a                  

andar o pasado ano o Espazo Diverso, logo de que o anterior executivo invisibilizase case ao                

máximo este servizo. Pero, tan importante como sacar adiante o servizo é poder mantelo e dotalo                

dun orzamento adecuado”, comentou. Desta forma, Igualdade e Diversidade sacará a concurso un             

contrato de dous anos, prorrogables a outros dous máis, cun importe máximo de licitación de               

86.000 euros. “Ampliamos de forma considerable os recursos destinados a este servizo, que está              

a realizar un importante labor no que ten que ver co recoñecemento das diversidades sexuais”,               

sinalou a concelleira, que engadiu que, “tras a experiencia piloto que levamos a cabo ao longo                

deste ano, valoramos as necesidades específicas do colectivo na cidade e reforzamos, por             

exemplo, o servizo de atención psicolóxica e xurídica”. “Por outro lado, neste contrato incluímos              
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tamén a realización de formacións específicas e accións periódicas de dinamización e            

sensibilización, dentro das que se atopa, por exemplo, a coordinación das distintas actividades do              

Orgullo do próximo ano, en colaboración cos colectivos implicados”, indicou.  

Tal e como se especifica nos pregos de contratación, o servizo que se desenvolverá no Espazo                

Diverso conta con distintas áreas de intervención, como a atención personalizada, a formación,             

dinamización e sensibilización e a divulgación e difusión. “A atención personalizada é o primeiro              

estadio de atención; unha atención directa que pode ser tanto individual como do entorno familiar               

e relacional das persoas LGTBQI. Desta forma, podemos abarcar dende conflitos no ámbito das              

relacións máis inmediatas, como dificultades na adolescencia”, comentou Fraga. “Tamén se           

dispensará, como xa se fai na actualidade, atención primaria, pola que se ofrecerá información e               

asesoramento sobre os recursos públicos aos que poden acceder, cuestións sobre saúde            

sexual...”, manifestou.  

A atención especializada comprende a de carácter psicolóxico social (tanto de forma individual             

como grupal), a atención xurídica e outras de carácter máis concreto. “Pretendemos facilitar a              

creación de grupos de auto-apoio que funcionen como soporte emocional e terapéutico, ademais             

de como ferramenta de empoderamento e orientación”, destacou a concelleira Fraga, quen tamén             

fixo fincapé na importancia de “facilitar o asesoramento e a orientación xurídica a persoas              

usuarias, familia e entorno en relación aos dereitos LGTBQI, especialmente ante condutas e             

situacións relacionadas con delitos de odio”. 

As actividades de formación, dinamización e sensibilización pretenden “contribuír á formación dos            

e das profesionais tanto dos servizos públicos como dos comunitarios en xeral no que atinxe a                

educación sexual e de xénero na diversidade”. “Queremos contribuír a que toda aquela persoa              

que o desexe teña un nivel básico de coñecementos no que atinxe á educación afectivo sexual.                

Falamos non só de profesionais do propio Concello, senón tamén do ámbito escolar, como              

profesorado e ANPA, ou mesmo a propia mocidade fóra do entorno educativo”, salientou a              

concelleira. 
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Por outra banda, e dentro da aposta do goberno local polas políticas de Participación, o Espazo                

Diverso tamén ofrece, entre os seus servizos de dinamización e sensibilización, o de apoio a               

colectivos LGTBQI. “Tamén impulsamos talleres e actividades socio-educativas grupais dirixidas          

tanto ao colectivo como á cidadanía en xeral, co obxectivo de achegarse e facilitar o coñecemento                

da diversidade sexual e a identidade de xénero”, explicou a titular de Igualdade e Diversidade. 
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