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L’Ajuntament es compromet a garantir el dret a la 

llibertat d’orientació sexual 

 
» Maite Fandos, Francina Vila i representants del Consell Municipal de Gais, Lesbianes 

i Homes i Dones Transsexuals han penjat el penó amb l'Arc de Sant Martí amb motiu 

de la diada de l'Orgull Gai, Lesbià, Transsexual i Bisexual 

» La regidoria de Dona i Drets Civils ha signat convenis per valor de 60.000 amb 

diferents entitats del col·lectiu LGTB 

 

Aquest matí, la tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, la 

regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, i representants del Consell Municipal de 

Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals han penjat, en el balcó de l’Ajuntament, el penó 

amb l'Arc de Sant Martí amb motiu de la diada de l'Orgull Gai, Lesbià, Transsexual i Bisexual.  

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria de Dona i Drets Civils, té com a objectiu 

aprofundir en la promoció, defensa i garantia dels drets de ciutadania i les llibertats públiques 

incorporant en tots els àmbits d’actuació municipal la perspectiva dels drets humans, tot 

coordinant-se amb les principals institucions i organitzacions d’aquest àmbit i donant suport a 

actuacions i iniciatives ciutadanes que promoguin el coneixement dels drets, contribuint a la 

sensibilització de l’opinió pública de la ciutat envers el respecte als drets humans i la dignitat de 

les persones, i treballant per la seva prevenció. 

 

Per Maite Fandos, “és la nostra voluntat garantir el dret a la no discriminació per raons 

d’orientació sexual, per aquest motiu estem treballant amb les entitats de Barcelona fent 

actuacions per donar visibilitat i reivindicar la igualtat de les persones que formen part 

del col·lectiu LGTB de la nostra ciutat”. 

 

En aquest sentit, la regidoria de Dona i Drets Civils ha signat diferents convenis amb entitats 

com la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, el Casal 

Lambda, i l’Associació d’Empreses per a Gais, i Lesbianes per valor de gairebé 60.000 euros 

amb els objectius de: promoure la ciutat com un espai de convivència basat en el respecte als 

drets i els deures compartits per totes les persones que hi viuen; fomentar la relació entre els 

diferents grups dins i fora del col·lectiu de persones LGTB; afavorir la relació estable de 

l’administració amb els diferents col·lectius presents a la ciutat; i impulsar la interacció dels 

diferents col·lectius amb el territori, afavorint la seva participació i implicació amb el 

desenvolupament comunitari. 

 

Per Francina Vila “seria molt complicat assolir aquests objectius sense la col·laboració de 

les entitats i de les persones que treballen en elles. Com a administració hem de garantir 
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que tots els col·lectius de la nostra ciutat no vegin vulnerats els seus drets en cap àmbit 

de la societat.” 

 

L’Ajuntament també està desenvolupant del Pla Municipal per al Col·lectiu LGTB, a través de la 

regidoria de Dona i Drets Civils, que recull i articula en un únic instrument tot el conjunt de 

polítiques públiques per promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania de gais, lesbianes 

i transsexuals de la ciutat de Barcelona. Vila ha volgut manifestar “el nostre compromís amb 

el desenvolupament del Pla LGTB i la confiança en poder aportar la normalitat respecte 

el col·lectiu en tots els àmbits”. Aquest pla situa a Barcelona com a pionera a l’hora de 

desenvolupar polítiques dirigides cap a aquest col·lectiu. 

 

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat 15 de maig la “Declaració Institucional contra 

l’Homofòbia i la Transfòbia” on es compromet a manifestar el reconeixement del dret de totes 

les persones a viure en igualtat de drets, en llibertat i en la diversitat afectiva; refermar la 

declaració de Barcelona com a municipi respectuós amb la diversitat sexual de juny de 2010; 

treballar perquè l’Ajuntament segueixi sent una institució exemplar en la lluita per la igualtat de 

drets i la no discriminació per raó d’orientació sexual. 

 

El 19 de juny, també a través de la Regidoria de Dona i Drets Civils, es va aprovar de forma a 

la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, una declaració institucional de rebuig a la 

pena de mort  en els casos derivats d’homosexualitat i identitat de gènere.  

 

Aquesta declaració, impulsada a través del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Dones i 

Homes Transsexuals, rebutja de forma incondicional qualsevol tipus de violència i la pena de 

mort, i demana l’abolició immediata de la pena de mort als països que la practiquen, i en 

concret l’abolició de la pena de mort aplicada per supòsits d’orientació sexual als següents 

països: Iemen, Aràbia Saudí, Mauritània, Sudan i Iran. 

 

 

Pride Barcelona i Comissió 28 de juny 

 

Durant el cap de setmana Barcelona acollirà diferents activitats de caràcter popular, 

organitzades des de les entitats socioculturals i empresarials LGTB de Barcelona i la Comissió 

Unitària 28 de Juny amb l'objectiu de promoure el respecte a la diversitat, mitjançant la cultura, 

el lleure i la visibilitat. 

 

Pride Barcelona: Des del passat 22 de juny està en marxa el Pride Barcelona que culminarà 

amb una manifestació, de convocatòria euromediterrània, i una gran festa popular el proper 

diumenge 1 de juliol. Activitats destacades: 

 

- Dissabte 30 de juny de 11.30 a 12.00: Inauguració del Village i lliurament de premis de 

la cursa "Cross contra la homofibia" a l’ Avinguda Maria Cristina 
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- Dissabte 30 de juny de 10:00 a 21:00: Fira de Comerç a l'Eixample. C/ Diputació (entre 

Casanova i Villarroel) 

 

- Diumenge 1 de juliol a les 18:00 h: Desfiladas i lectura Manifest aproximadament a les 

20.00h 

 

La Comissió Unitària 28 de juny encapçala la coordinació i l'organització de la jornada a 

Catalunya. Aquesta Comissió difon cada any les activitats programades per les principals 

associacions LGTB a tot el territori català.  

 

- Manifestació dia 30 de juny a les 18:30 h: Sortida Plaça Universitat, arribada plaça Sant 

Jaume on es llegirà el manifest 

 

 

Afectacions trànsit  

 

Amb motiu de les diferents activitats que es duen a terme durant aquest cap de setmana es 

produiran diverses afectacions viàries i en els estacionaments als Districtes de Ciutat Vella, 

l’Eixample i Sants Montjuic.  

 

 A partir de demà divendres, 29 de juny, es tallarà el trànsit a l’Av. Maria Cristina, per les 

tasques de muntatge de la zona del “village “que estarà en funcionament a partir del dissabte i 

fins el diumenge 1 de juliol i on hi haurà diferents carpes, una mostra d’entitats i l’escenari pels 

concerts, ubicat al costat mar de l’avinguda. En tot moment es permetrà el pas dels vianants. 

L’obertura de l’avinguda al trànsit, està prevista pel dilluns 2 de juliol a les 22:00 hores.  

 

A banda, el dissabte se celebrarà el cross contra l’homofòbia que inicia el recorregut al Pg. De 

Jean Forestier, fent un circuït pel Parc de Montjuïc, principalment per vials i camins de 

muntanya. El cross comportarà alguns desviaments de trànsit i la prohibició de l’estacionament 

de vehicles al camí de la Foixarda i a ambdós costats del c/Polvorí mentre durin les afectacions 

de l’esdeveniment, entre les 09:30 i les 11:00 hores.  

 

Finalment el diumenge es realitzarà l’acte central amb la desfilada de carrosses. La rua sortirà 

de la Pl. Universitat, i prèviament, a partir de les 16:00 hores, les carrosses es concentraran al 

c/Balmes amb la Ronda Universitat. L’inici del recorregut serà a les 18:00 hores i passarà per 

Pl. Universitat, Ronda Sant Antoni, pl. Goya, Sepúlveda. Av. Paral·lel i pl. Espanya. Amb motiu 

d’aquest acte es prohibirà l’estacionament de vehicles a la Pl. Universitat i al c/Sepúlveda des 

de pl. Goya fins al c/Llançà des de les 22:00 hores del dia 30 de juny fins a les 20:00 hores del 

dia 1 de juliol.Durant el recorregut,  la Guàrdia Urbana realitzarà els desviaments de trànsit 

corresponents a l’àmbit afectat mentre duri la desfilada, que es preveu que finalitzarà a les 

20:30 hores aproximadament.  


