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Introducció (Presentador: Quim Esteban) 
El 17 de maig de 1990 l’Organització Mundial de la Salut va decidir suprimir l’homosexualitat del 
llistat de malalties mentals. Enguany, es compleixen 31 anys d’aquesta fita per a la lluita contra la 
LGTBI+fòbia. 
 
Per totes nosaltres és una data reivindicativa, de lluita i sensibilització però també de germanor 
per aconseguir la implementació de tots els drets aconseguits i dels que queden per aconseguir, 
per eradicar tot tipus de situacions de violència i aconseguir una societat sense masclisme, 
racisme i LGTBI-fòbia. 
 
Com a societat encara tenim molts reptes per endavant, ara en presentarem alguns per part de 
diferents entitats: 
 
1. Chryssalis: Infància i Joventut Trans* (Ana Valenzuela) 
Avui, dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia, des de Chrysallis, Famílies de Menors Trans*, volem 
denunciar amb més força que mai l’augment dels actes d’odi i exclusió cap a la nostra infància i 
adolescència trans*, degut a la irrupció de l’extrema dreta i els seus discursos plens de radicalitat i 
intolerància que omplen dia a dia les xarxes socials i els mitjans de comunicació. 
 
Discursos que avalen amb més força que mai la discriminació cap el col·lectiu LGBTI, i que 
aconsegueixen la sensació d’impunitat davant les poques lleis de protecció. En definitiva, 
fomenten els insults, els cops... La LGBTI-fòbia. 
 
Infància i joventut Trans* que pateix violència institucional per partits suposadament 
“progressistes” que posen en qüestió constantment en el centre del debat polític i mediàtic, la 
seva capacitat de saber qui son... La seva identitat!!! 
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Infància i Joventut Trans* maltractades per les seves famílies, a les seves escoles, a les seves 
activitats esportives, als jardins... Si, maltractament! Quan no reconeixen la teva identitat, quan no 
t’escolten, quan no et creen, quan et rectifiquen, quan no t’anomenen, es MALTRACTAMENT!! 
 
Famílies de menors Trans* que pel fet d’acompanyar a la nostra infància i adolescència, som 
acusades de consentidores, manipuladores, i fins i tot, de maltractadores. Acompanyar NO es tot 
això… Es escoltar, respectar i donar amor, molt amor! 
 
Des de Chrysallis continuarem denunciant amb determinació cada acte LGBTI-fòbic. Ho farem 
sempre! Sense insults, sense violència, sense bulos, però incansables i amb la certesa de que la 
diversitat existeix i existirà, ha de ser reconeguda, respectada i viscuda en llibertat. 
 
2. FLG:  FAMÍLIES LGTBI (Natàlia Sirvent) 
Les famílies lesbianes, gais, trans i bisexuals, seguim tenint els nostres drets coartats i no 
garantits tot i fer més de quinze anys que tenim els drets de família reconeguts. Són moltes les 
discriminacions que encara patim i que afecten directament als drets civils dels nostres infants. 
Però en el dia contra l'lgbtifòbia en volem destacar dos de molt importants. 
 
En primer lloc, volem fer palès que les dones lesbianes continuen patint discriminacions i 
violències a l'atenció sexual i reproductiva de la sanitat, tant pública com privada i també des de 
les institucions públiques com ara hisenda. Les dones lesbianes tenen accés a les tècniques de 
reproducció assistida per la via pública de forma molt restringida la qual cosa genera llargues 
llistes d'espera. Volem una sanitat formada en gènere que pugui donar una millor atenció i més 
inclusiva a les dones lesbianes. 
 
Pel que fa a la prestació per maternitat i la reducció de l'IRPF per mare treballadora durant els tres 
primers anys de vida del nadó denunciem que una de les dues mares no és considerada igual de 
mare que la gestant. Això representa un perjudici econòmic important per moltes famílies. 
 
En segon lloc volem denunciar la manca de llibertat de les famílies lgtbi per moure'ns arreu de la 
Unió Europea. La lliure circulació és un dels drets fonamentals dels ciutadans de la UE. No obstant 
això, veiem que les nostres famílies amb vincles familiars legals no són reconegudes com a tals si 
viuran a un Estat membre de la UE que no accepta les nostres unions. La negativa d'un Estat 
membre a reconèixer legalment els vincles familiars d'una família LGTBI pot crear desigualtats 
quan es denega el dret a la reunificació familiar o quan es deneguen beneficis socials i fiscals. 
Això significa que una família LGTBI no pot moure's lliurement i residir on vulgui dins de la UE 
sense que part dels seus drets es vegin vulnerats. 
 
Tenim dret a la vida familiar i privada. Les nostres filles i fills tenen dret al fet que es reconegui la 
seva família allà on vagin. Això suposa una violació injustificada de la prohibició de discriminació 
per motius d'orientació sexual, tal com s'estableix en l'Article 21 de la Comissió de Drets 
Fonamentals de la UE.  
 
3. Casal Lambda: Interseccionalitat sensorial lgtbi (Presentador: Quim 
Esteban) 
Ens cal alertar de l’agreujada discriminació que pateixen les persones sordes i sord-cegues lgtbi. 
Sovint resten al marge d’informacions i de comunicacions importants adreçades al col·lectiu.  
 
Tanmateix, també troben minvades les seves possibilitats de relació i de creixement personal.  
 
En conseqüència, instem a les nostres institucions a poder fer extensiu aquest dret fonamental en 
tota comunicació pública. Així com també, atendre les demandes de de suport per a la creació 
d’espais i d’iniciatives associatives de tota mena i que afavoreixin la socialització i el creixement 
personal d’aquestes persones. 
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4. Enruta´t: Context educatiu (Presentador: Quim Esteban) 
Al viure en una societat que es pressuposa ser heterosexuals i cisgènere, trobem un continu de 
discriminacions i violències LGBTIfòbiques. Aquestes també es reprodueixen en l'àmbit educatiu, 
com entitat que ens dediquem a teixir estratègies amb l’alumnat, professorat i famílies per generar 
consciència d'aquestes dinàmiques i fer front al bullying i l'assetjament LGBTIfòbic. 
 
Per això és clau fer-ho des d'una perspectiva interseccional, ja que  conviu i es relaciona amb 
altres eixos d'opressió com el racisme, el masclisme i el capacitisme, entre d'altres. No podem 
ignorar les necessitats de l'alumnat més discriminat, com ho són els i les joves trans, no binarix, 
racializadx i amb orientacions afectives sexuals no normatives. 
 
Resulta interessant, que quan fem tallers, molts dels i les joves no saben que vol dir la paraula 
heterosexual o cisgènere, però sí que saben que vol dir lesbiana, gai, bisexual, marica, trabolo, 
tortillera ... això no té a ver amb la gent jove, té a ver amb viure en una societat on la 
cisheterosexualitat és la norma, una norma que està invisibilitzada, naturalitzada i que es 
necessita combatre. 
 
Per això, en un dia com avui, denunciem les violències en LGBTIfòbiques en el sistema educatiu i a 
tot arreu. Reivindiquem les diversitats sexuals i de gènere, amb enfocament interseccional. I 
seguirem treballant en la formació i sensibilització al professorat, famílies i alumnat per sumar-nos 
a la responsabilitat social que tenim totes les persones de lluitar contra la cisheteronormatividad, i 
transformar l'educació en espais més segur i veritablement inclusius. 
 
5. Gais Positius: persones amb VIH (Quim Roqueta) 
Eradicar l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH i la sida i incidir en les polítiques per 
a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions de 
vida de les persones amb VIH, la sida, les Infeccions de Transmissió sexual i les hepatitis víriques i 
a garantir els seus drets sexuals i reproductius i exigir la implementació efectiva de la Profilaxi Pre-
exposició (PrEP) enfront al VIH. 
 
6. ACATHI: personas migrantes y refugiadas (Ivon Rivero) 
Las personas LGBTQ+ no son un colectivo homogéneo y único. Nuestras vidas están cruzadas por 
muchas opresiones y algunos privilegios. El origen la racialización marcan los recorridos legales, 
económicos y sociales. 
 
Creemos que la LGBTIQ-fobia en las estructuras organizativas de la sociedad y las instituciones es 
el fracaso colectivo. 
 
Proporcionar servicios adecuados y profesionales a las personas que sean sensibles a las 
diversidades de color, cultura, origen étnico son un elemento que nos enriquece. 
 
El racismo institucional siempre sitúa a las personas situación de desventaja en el acceso a los 
beneficios generados por instituciones y organizaciones. Así la ley de asilo, la de extranjería  y su 
aplicación nos pone en situaciones de vulnerabilidad. 
 
Las personas trans* son en especial un ejemplo flagrante de como nuestro sistema de bienestar 
es LGBTIQ-fobo y solo busca respuestas tímidas a los procesos excluyentes. 
 
Exigimos apuestas firmes de trabajo en aspectos específicos de las personas migradas y 
refugiadas LGBTIQ+. Buscando salidas dignas a las situaciones de vulnerabilización. 
 
7. La Nostra Illa : dones lesbianes (Virginia Royuela) 
Les dones lesbianes estem discriminades doblement: se’ns discrimina per gènere, és a dir, pel 
mateix fet de ser dones, i també per l’orientació sexual. Com a dones que som, sovint s’espera 
que assumim la responsabilitat de tenir cura de la família, físicament, mentalment i 
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emocionalment; tenim uns salaris un 22% més baixos de mitjana que els salaris dels homes, i 
unes pensions també més baixes; així mateix, també patim assetjament sexual, a la feina, al 
carrer i als espais d’oci, per esmentar només tres qüestions. Alhora que se’ns discrimina com a 
dones, vivim en una societat en què malauradament encara hi ha moltes accions i mostres de 
rebuig cap a les persones que desitgem i estimem persones del nostre mateix sexe, i molts 
armaris que ens ofeguen cada dia. 
  
Però entre nosaltres també hi ha dones lesbianes que s’enfronten a altres discriminacions, 
derivades de condicions diverses: pel fet de ser joves, perquè són migrants, perquè pateixen 
alguna malaltia, perquè tenen un diagnòstic de trastorn mental i per moltes altres qüestions. I 
avui voldríem destacar la situació de les dones lesbianes grans.  Moltes lesbianes grans viuen 
amb grans dificultats la possibilitat de fer relació amb altres dones i de poder-se sentir part d’una 
comunitat, ja que els espais de relació i d’activitats per a lesbianes a la ciutat de Barcelona 
passen sobretot per l’ús d’aplicacions i xarxes socials, d’una banda, i per la poca oferta d’oci 
nocturn per a lesbianes, de l’altra; una oferta, a més, estroncada aquest últim any per la 
pandèmia. Per aquest motiu, considerem essencial l’existència d’espais que fomentin la relació i 
el suport mutu entre dones lesbianes de totes les edats, principalment entre les dones lesbianes 
grans, d’espais que ajudin al desenvolupament personal al llarg de tota la vida i que contribueixin 
a construir comunitat. 
 
8. Generem!: persones trans* (Sandra Vilaseca) 
En sociologia, l'opressió és la relació asimètrica entre dues parts, d'altra banda iguals: opressora i 
oprimida, que s'origina en una desigual distribució i/o ús del poder, que brinda beneficis a 
l'opressor a costa dels interessos o la voluntat de l'oprimit. 
Ser trans, no ens fa ni millors ni pitjors que la resta de gent, però si ens fa ser en una escala inferior 
dins de les opressions endèmiques de la societat heteropatriarcal. 
 
Darrerament, certs col·lectius, per sort minoritaris, busquen recolzar els seus privilegis adquirits a 
base d'eliminar a d'altres. És el cas flagrant de transfòbia que envolta la polèmica del projecte de 
llei trans estatal i les feministes trans-excloents que s'hi oposen. 
 
De la mateixa forma que es construí el discurs d'odi quan l'holocaust, o que la ultradreta ataca la 
immigració, aquests grupuscles instaurats en les arrels del poder, infecten al mass media amb la 
deshumanització dels col·lectius rivals, fent creure a la opinió pública que som un perill a extingir i 
que, per tant, és justificat qualsevol mètode per eradicar-nos. 
 
Barregen lo trans amb tot tipus de delictes infames i amb la mentida, amb l'objectiu de no 
reconèixer els drets bàsics que ens manquen. Aquells mateixos drets que elles tan van lluitar per 
aconseguir, ara ens els neguen amb l'argument de que no en som mereixedores. 
 
De dues parts iguals, se'n fan la diferència. Ser oprimida no et treu de, a l'hora, ser opressora.... i 
aquesta és la lacra que hem d'eradicar per que està instaurada en el poder. 
 
9. OCH: Resposta social contra l’extrema dreta (Cristian Carrer) 
L’avenç de l’extrema dreta és una realitat que s’està produint al món. Estats Units, Brasil, Hongria, 
Itàlia, Turquia, Polònia o el mateix Estat espanyol, per posar alguns exemples, tenen representats 
polítics que afavoreixen polítiques antifeministes i LGTBIfòbiques.  
 
L’informe anual 2019 sobre la situació de les persones LGTBI a Europa revela que, pràcticament la 
meitat dels països europeus (49%) s'ha estancat en matèria de drets LGTBI sense que es produeixi 
en ells cap mena d'avanç des de l'any anterior. No obstant això, tal com defensa la copresidenta de 
la Junta Executiva de ILGA Europa, Darienne Flemington, «és precisament ara quan els governs han 
de mantenir-se ferms en l'estat de dret i els drets humans». I és que, tal com explica la seva 
directora executiva, Evelyne Paradis, «aquesta emergència de salut pública conviu amb una crisi de 
desigualtat estructural que provoca que les persones vulnerables sofreixin majors riscos. Davant la 
situació actual, les persones LGTBI i altres poblacions vulnerables només tindran les lleis com a 
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escut, per la qual cosa ara és més important que mai que els governs garanteixin els seus drets a 
través de les legislacions». 
 
El moviment LGTBI ha de ser un actiu contra els discursos i les pràctiques que promouen  odi i ha 
d’establir aliança amb altres col·lectius socials per fer front al feixisme. Davant la crispació, tensió 
i polarització que proposa les polítiques feixistes, hem d’enarborar mecanismes d’aliances entre 
diferents moviments oprimits i millor coordinació per constituir narratives en que les cures i els 
drets humans estiguin al centre.  
 
10. Fundació Enllaç i GAG: Persones grans LGTBI (Presentador: Quim 
Esteban) 
La pandèmia, per a nosaltres la gent gran LGTBI+, ha suposat en molts casos una imposició o 
agreujament de solitud no volguda, de maltractaments i d’actituds LGTBI-fòbiques. Moltes 
companyes, en arribar a grans, s'han vist obligades a tornar a l'armari per a evitar ser 
discriminades als espais de gent gran heteronormatius. 
 
Reclamem espais segurs, respostes residencials públiques per a les persones LGTBI+, formació 
sobre diversitat afectiu-sexual al llarg de tot el cicle de vida i la implementació del règim 
sancionador de la Llei contra l'LGTBI+fòbia. 
 
Donem suport a les companyes i companys en la seva reivindicació per unes Lleis Trans* estatal i 
catalana i demanem que es tingui en compte a les persones majors Trans* a les dues lleis. 
 
11. Taula LGTBI de Sant Andreu. Trencant armaris! (Laura Berlana i Virgínia 
Cierco) 
Donat que l’LGTBI-fòbia no és exclusiva d’un únic àmbit, és necessari un pla transversal i territorial 
que treballi els diferents aspectes de la vida quotidiana als set barris del districte de Sant Andreu: 
Baró de Viver, Bon Pastor, Navas, Sant Andreu, La Sagrera i Congres-Indians, des de la infància, la 
joventut i les persones grans, des de l’educació, els esports, la salut amb les persones amb 
discapacitat funcional i amb una mirada interseccional per eradicar les discriminacions per 
orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 
 
Per això des del districte de Sant Andreu hem engegat un procés participatiu convidant a entitats, 
associacions ,serveis i equipaments , per l’elaboració del Pla LGTBI del Districte de Sant Andreu. 
 
I demanem : 
 Que la infància i joventut gaudeixi d’espais segurs i de reflexió sobre les seves preocupacions 

o necessitats en quan a la seves orientacions sexuals, identitats de gènere i expressions de 
gènere, i que es promogui els referents; en un marc de pandèmia ha estat determinant per la 
seva salut mental, les situacions de bulling i les relacions socials i soledat. 
 

 Que es prioritzi els programes de sensibilització a les persones grans i es repari la 
discriminació històrica patida per l’orientació sexual, especialment en els centres residencials 

I reivindiquem : 
 La inserció laboral i la no discriminació a homosexuals, bisexuals i/o trans. L’esbiaix laboral 

per la identitat de gènere i la sexualitat segueix sent un tema clau per a la contractació 
d’aquestes persones augmentant l’atur i per tant l’empobriment i discriminació. 
 

 El dret a una atenció sanitària de qualitat allunyant la visió heteronormada dels centres de 
salut. 

 
 Tenir dret a l’autodeterminació del gènere i la orientació romàntica i/o sexual: Negar 

l'existència de les persones trans o no binàries, de la bisexualitat o l’assexualitat és negar la 
diversitat i el nostre dret a la llibertat sexoafectiva. 
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12. Taula LGTBI de Gràcia (Miquel Blancafort Junquera) 
 
Una colla castellera és una mostra de la societat i, com a tal, no queda lliure de conductes contra 
el nostre col·lectiu. 
 
Com a comissió LGTBI dels Castellers de la Vila de Gràcia volem aprofitar aquest dia per 
expressar que estem fartes que la paraula “marica” estigui relacionada amb la falta de força. 
Estem cansades de sentir comentaris dels que se senten incòmodes amb la nostra proximitat a la 
pinya. Que les mostres d’afecte entre persones del mateix sexe sigui motiu de xafardeig. 
Rebutgem que es qüestioni la manera com vestim o ballem perquè és poc normativa. 
 
Per això treballem per crear consciència dins la colla amb l’esperança que s’expandeixi a través de 
les seves castelleres cap als seus entorns. També volem ser un punt de trobada per tota aquella 
persona de la colla que necessiti un espai segur per expressar-se i trobar suport. Així, per petita 
que sigui, farem una aportació per crear una societat més inclusiva. 
 
Per tant, celebrem i apropiem-nos de la paraula “marica” carregant-la de bons significats. Fem que 
la proximitat entre persones dins d’una pinya sigui només una eina per construir castells. Que 
tothom vegi que un petó entre dos o més amics és bonic, no grotesc. I seguirem ballant, vestint i 
expressant-nos com ens doni la gana. I ho acceptaran. 
 
I si no, ja s’ho faran. 


