
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA LGTBIfòbia I EN SUPORT AL DIA DE L’ORGULL 

LGTBI+ 

 

El passat 17 de maig vam commemorar el dia contra la LGTBIfòbia i el 28 de juny vam celebrar 

el dia de l’Orgull LGTBI. En totes dues dates recordem com la lluita d’unes van ampliar els drets 

d’altres, despatologitzant l’orientació sexual i reivindicant els drets de les persones LGTBI als 

carrers. 

Des que la OMS va extreure la homosexualitat com a patologia de salut mental i les revoltes de 

Stonewall a Nova York, a l’Estat Espanyol, a Catalunya i a Barcelona s’han fet propugnat 

diferents iniciatives per combatre la LGTBIfòbia i equiparar els drets de totes les persones, 

sigui quina sigui la seva orientació sexual, sempre de la mà dels moviments socials. Barcelona, 

durant tot el s.XX ha estat escenari i espai de trobada per les dissidències, així cal recordar que 

mentre el govern dictatorial de Franco, el 1970, incloïa l’homosexualitat com a delicte a la Llei 

de Perillositat Social, a casa nostra, Francesc Francino i Armand de Fluvià van crear 

clandestinament el Movimiento Español de Liberación Homosexual i uns anys més tard, el 

1977, Barcelona va respondre amb la primera manifestació LGTBI de l’estat, a les Rambles 

generant un històric precedent. Cal recordar també que just aquest any celebrem el 15è 

aniversari de la llei estatal pel matrimoni igualitari, però encara ens queda molt per fer per 

poder assegurar un futur més just i obert per les noves generacions. 

A dia d’avui, hi ha milers de persones que tenen amenaçats els seus drets i fins i tot la vida per 

la seva orientació sexual i de gènere a tot el món. En l’actualitat i durant els darrers anys, ens 

trobem amb una extrema dreta creixent arreu d’Europa, normalitzant i fomentant els 

discursos d’odi, incloent la LGTBIfòbia, incloent la creació de zones lliures de LGTBI a Polònia o 

invisibilitzant les persones LGTBI+ en les mesures de protecció davant la crisi sanitària a 

Hongria.  

Tanmateix, a casa nostra encara ens queda un llarg camí per recórrer. Segons dades de 

l’Observatori contra l’Homofòbia les incidències relacionades amb la discriminació de persones 

del col·lectiu de persones LGTB+ van augmentar més d’un 40% al 2019 respecte l’any anterior. 

Igualment, segons l’Informe 2019 de l’Observatori contra les Discriminacions, 1 de cada 4 

denúncies per discriminació són per motius de gènere i/o orientació sexual. Finalment, al 

nostre districte també hi ha hagut agressions homòfobes en els darrers mesos com la 

registrada al metro del Clot o l’atenció mèdica i policial que es va fer just a la frontera amb 

Sant Adrià, arrel d’un atac a una parella homosexual. 

Per acabar, no podem obviar que el col·lectiu de persones LGTBI és un dels que més ha patit 

les conseqüències de la pandèmia del COVID, tal i com va expressar el consell LGTBI de la 

ciutat en la seva declaració pel 17 de maig, degut l’aïllament en que moltes persones han 

viscut aquesta situació d’emergència social o bé per haver patit un tracte discriminatori a nivell 

social i familiar, confinant-se amb famílies que no acceptaven la seva identitat o orientació 

sexual i de gènere. 



Per tot això i la necessitat de reivindicar els drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals, 

intersexuals, transsexuals, transgèneres i queers, el Consell Plenari del Districte de Sant Martí, 

 

DECLARA: 

 

1. Donar suport a les diferents iniciatives ciutadanes i entitats promotores de la 

commemoració del 28 de juny, en motiu del dia per l’alliberament o l’orgull de 

lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersexuals. 

 

2. Treballar activament per fer del districte de Sant Martí i els seus barris, uns espais 

lliures de LGTBIfòbia on tothom, independentment de la seva orientació sexual, 

identitat i/o expressió de gènere, pugui viure, sentir-se i estimar en llibertat i sense 

por. 

 
3. Col·laborar amb les diferents administracions i entitats socials per eradicar els 

discursos d’odi, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre districte i a la ciutat de 

Barcelona, fent de l’educació la base primerenca pel respecte i normalització de les 

persones LGTBI+ 

 
4. Assegurar un tracte igualitari de les famílies i persones LGTBI+ a les escoles, 

residències i qualsevol equipament municipal, a partir de la formació dels seus equips 

de treball i persones usuàries. 

 
5. Lluitar contra el feixisme i els discursos que promouen l’odi i la discriminació del 

col·lectiu de persones LGTBI+ i condemnar tota agressió contra elles. 

 
6. Instar al govern de l’Estat i grups polítics amb representació parlamentària a impulsar 

lleis que protegeixin i garanteixin els drets de les persones LGTBI+ 

 
7. Apremiar al govern de la Generalitat a desplegar de manera efectiva la Llei 11/2014, 

coneguda com la llei contra la LGTBIfòbia, incloent el règim sancionador, per tal de 

garantir el seu objectiu principal, la protecció real de les persones LGTBI en tots els 

àmbits. 

 


