» Nota de Premsa
28 de juny de 2020

Barcelona celebra el Dia de l’Orgull i Alliberament
LGTBI en defensa dels drets i llibertats
»

El penó amb els colors de l’Arc de Sant Martí penja com cada 28 de juny al balcó de
l’Ajuntament per reivindicar els drets i llibertats de les persones LGTBI, que enguany
serveix per visibilitzar els col·lectius atravessats per més desigualtats i que més han
patit els efectes de la crisi de la Covid-19

»

La persistència de situacions de discriminació per LGTBI-fòbia evidencia la
necessitat de la reivindicació, de l’existència d’un moviment LGTBI fort i de polítiques
públiques que defensin aquests drets i llibertats, visibilitzin el moviment i treballin
per la garantia del seus drets

»

El Centre LGTBI Barcelona ha seguit treballant i oferint serveis i atenció de manera
telemàtica durant l’estat d’alarma, fins a la reobertura de l’equipament el passat 15 de
juny

»

Enguany es reforça la visibilitat del 28J amb la il·luminació de la façana de
l’Ajuntament, diverses fonts de la ciutat, la producció de mascaretes amb el nou
segell LGTIBCN i el vinilat de diverses estacions de metro amb els colors de l’Arc de
Sant Martí

Barcelona commemora aquest diumenge 28 de juny el Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI amb
la tradicional penjada del penó amb els colors de l’Arc de Sant Martí al balcó de l’Ajuntament
per defensar i reivindicar els drets i llibertat de les persones LGTBI. Aquesta data es
commemora arreu del món amb motiu dels disturbis de Stonewall (Estats Units) del 28 de juny
de 1969, que van marcar l’inici del moviment d’alliberament LGTBI.
Enguany les activitats reivindicatives, culturals i institucionals s’han hagut de modificar per
complir les mesures sanitàries de prevenció. El Consell municipal LGTBI, a través del seu grup
de treball específic sobre Diades internacionals, ha estat impulsant que a pesar de les
restriccions imposades per la Covid-19 aquestes adaptacions no fessin perdre la participació de
la ciutadania en el 28J i la visibilitat a la ciutat del compromís amb la diversitat sexual i de
gènere i amb les reivindicacions de les persones LGTBI.
En aquest sentit, l’acte institucional de la penjada del penó i la recepció de benvinguda
posterior de cada any s’ha adaptat als requeriments d’aforament. Tenint en compte aquestes
limitacions, des del Consell Municipal LGTBI s’ha decidit que qui acompanyi a l’alcaldessa Ada
Colau en el desplegament del penó amb els colors LGTBI siguin representants de dos
col·lectius que han patit especialment durant la crisi de la Covid-19: una persona de la
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Fundació Enllaç, de gent gran LGTBI, i una persona trans representant del Sindicat de
treballadores sexuals Otras. Posteriorment al desplegament del penó s’ha dut a terme la
recepció habitual amb l’aforament adequat.
La visibilització dels col·lectius que han patit més els efectes de la crisi ha protagonitzat també
el manifest conjunt de la concentració per l'Alliberament LGTBI 2020 organitzat per les entitats
del Consell Municipal LGTBI i la Plataforma LGTBIcat celebrat a la mateixa plaça Sant Jaume a
les 12h.
Per facilitar la participació de la ciutadania i a proposta del Grup de Treball sobre Diades
Internacionals LGTBI del Consell LGTBI, també s’ha obert un espai virtual “Reivindica els
teus drets!” a la plataforma decidim.barcelona: una finestra oberta de celebració del 28J però
també de denúncia, reivindicació de drets, amb l'objectiu de reflectir la situació, la lluita, els
problemes i les inquietuds que viuen els col·lectius LGTBI, així com compartir i visibilitzar les
diferents vulneracions que pateixen i que s´han vist agreujades per la Covid-19.
Nou protocol contra la LGTBI-fòbia
L’Ajuntament de Barcelona celebra el Dia de l’Orgull amb el reconeixement i agraïment per
aquest moviment LGTBI de la ciutat, motor d’una lluita pels drets i llibertats vigent i necessària
encara a dia d’avui. Segons l’Observatori de les Discriminacions, un informe elaborat per
l’Oficina per la No Discriminació (OND) municipal i 18 entitats de defensa de drets, una quarta
part de les situacions discriminatòries a la ciutat durant el 2019 han estat per motiu d’orientació
sexual i de gènere. En total, són 115 casos de discriminació per LGTBI-fòbia registrats durant el
2019. Quant al que portem d’any, l’Oficina per la No Discriminació ha obert des de l’1 de gener
28 expedients per situacions de LGTBI-fòbia, la meitat de les quals han tingut lloc durant la
vigència de l’estat d’alarma. Durant el confinament, mentre que s’ha reduït la discriminació per
part d’empreses, ha crescut l’exercida per part de particulars.
La persistència d’aquestes situacions de discriminació evidencia la necessitat d’un moviment
LGTBI fort i unes polítiques públiques que defensin els drets de totes les persones, promoguin
un canvi estructural de base, visibilitzin la discriminació que pateix el col·lectiu i acompanyin les
víctimes amb suport social, psicològic i jurídic, arribant a denunciar, si s’escau, agressions a la
Fiscalia de delictes d’odi.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha posat en marxa recentment un nou protocol d’actuació i
coordinació entre els diferents actors i circuits de la ciutat, tant públics com privats, per fer front
a les situacions de discriminació per raons de LGTBI-fòbia. El document detalla el circuit a
seguir per part dels principals agents implicats, l’OND, el Centre LGTBI Barcelona i
l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) i garanteix la millora de l’atenció i la complementarietat
entre les actuacions dels diferents agents.

www.barcelona.cat/premsa

2

L’objectiu del protocol és articular l’atenció, acompanyament, anàlisi i assessorament per tal
que la persona que pateix o hagi patit situacions de discriminació i agressions lgtbifòbiques a
Barcelona pugui superar les situacions d’abús o violència i reparar el dany i les conseqüències
personals, laborals, familiars i socials que hagi tingut, potenciant el treball en xarxa, la
coordinació i les sinèrgies entre diferents serveis i entitats socials.
El Centre LGTBI, en funcionament durant l’estat d’alarma
El Centre LGTBI Barcelona, pioner a Catalunya i impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a l’inici
del 2019, treballa com a equipament de referència en temàtica LGTBI i és el punt de trobada,
reflexió i visibilitat sobre la diversitat sexual i de gènere. Durant el confinament per la Covid-19,
el Centre LGTBI ha seguit programant activitats i prestant serveis telemàticament fins a la
reobertura de l’equipament el passat 15 de juny.
El programa d’activitats ‘El Centre des de casa’ ha organitzat tres grans accions de visibilitat a
les xarxes (Dia de la Visibilitat Trans, Sant Jordi i Dia de la Visibilitat Lèsbica) i 14 activitats que,
en aquest cas, han tingut una mitjana de 56 seguidors. De cara a la celebració del Dia
Internacional de l’Orgull i l’Alliberament LGTBI aquest 28 de juny, ha preparat SHOGA, un cicle
de cinema LGTBI africà comissariat per Africadoolu, amb la col·laboració de betevé i
Cinenómada, amb la programació de 6 pel·lícules i una trobada virtual de debat previstes entre
el 28 de juny i el 14 de juliol.
D’altra banda, el Servei d’Informació ha atès un total de 226 peticions a través de correu
electrònic. La majoria han fet referència al funcionament del Centre LGTBI, la demanda de
serveis d’atenció i consultes relacionades amb treballs acadèmics sobre diversitat sexual,
afectiva i de gènere.
A nivell assistencial, l’equip del Centre LGTBI ha seguit acompanyant 6 casos que s’estaven
abordant abans de l’inici del confinament. A més, telemàticament, s’han atès 50 noves
peticions:







Suport socioeconòmic per cobrir necessitats bàsiques: 22
Assessorament jurídic: 10
Acompanyament i orientació psicològica: 8
Assessorament sobre el propi trànsit: 4
Situacions d’LGTBI-fòbia: 2
Altres: 4

Les xifres demostren la capacitat de resposta que ha mostrat el Centre LGTBI en l’actual
context social. La meitat de les peticions per satisfer necessitats bàsiques han estat detectades
per part d’entitats del moviment LGTBI, que han realitzat una important tasca de detecció entre
els col·lectius més vulnerables. Des del Servei d’Acollida del Centre, s’ha fet seguiment de
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cada cas i s’han cursat derivacions de manera coordinada als Serveis Socials de l’Ajuntament
de Barcelona. Les necessitats d’alimentació, higiene i habitatge han estat les més habituals que
s’han presentat.
LGTIBCN, nou segell de comunicació d’una ciutat orgullosament diversa
Coincidint amb la celebració del Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI, l’Ajuntament ha engegat
una campanya de comunicació per posicionar Barcelona com una ciutat diversa, solidària, que
defensa amb orgull els drets de les persones. La campanya reivindica les veïnes i veïns que
van crear les primeres agrupacions a l’Estat en defensa dels drets LGTBI i van organitzar la
primera manifestació del moviment després de la dictadura.
En aquest context, l’Ajuntament ha produït al voltant d’un miler de mascaretes amb el nou
segell LGTIBCN, que juga amb la lletra ‘B’ de les sigles LGTBI i del nom de la ciutat. El segell
formarà part de tots elements de comunicació de la ciutat relacionats amb aquesta temàtica.
Aquesta nova marca també protagonitzarà la projecció a la façana del consistori el vespre de
diumenge. Igualment, algunes de les fonts de Barcelona també s’il·luminaran per commemorar
el Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI. Seran les de les cruïlles de la Gran Via amb el passeig
de Gràcia, amb la rambla de Catalunya i Pau Claris (Font de Diana), la Font Salmeron als
jardinets de Gràcia, i al cobriment de Sants.
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Alhora, durant el cap de setmana, la visibilització del Dia de l’Orgull i l’Alliberament LGTBI ha
tingut presència a diferents llocs de la ciutat. D’una banda, TMB s’hi ha sumat amb el vinilat de
les escales de les estacions de metro d’Espanya, Universitat, Diagonal i Drassanes amb els
colors de l’Arc de Sant Martí. De l’altra, també alguns edificis emblemàtics de la ciutat com la
Torre Glòries, a iniciativa del Pride i el Consorci de Turisme de Barcelona, i la Casa Batlló s’han
il·luminat els vespres previs al 28J amb els colors de l’Arc de Sant Martí.
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