
Declaració Ins-tucional amb mo-u del Dia Internacional contra l’LGTBI-
fòbia 

En el Dia Internacional contra LGTBI-fòbia commemorem que el 17 de 
maig de 1990 l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut 
(OMS) va decidir reBrar l'homosexualitat del llistat de malalBes mentals. 
Aquest fet, però, no ens pot fer oblidar que encara avui seguim reivindi-
cant la reBrada total de la categoria de disfòria de gènere que afecta les 
persones trans.  

Tot i que s’ha avançat força en matèria legislaBva arreu del món, encara hi 

ha molta feina a fer, tal i com mostra l’Informe de l’ILGA 2020, a on hi 

torna a aparèixer un augment preocupant del discurs d’odi contra les 

persones LGTBI a gran part d’Europa, acompanyat de l’augment de les 

agressions Ssiques i d’expressions d’odi per mitjà de les xarxes socials.  

Ens sembla molt important, dins les competències locals que atorga la Llei 
11/2014, de 10 d'octubre, per a garan?r els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia , reivindicar el potencial dels pobles i ciutats de la província 

de Barcelona per tal de generar un espai públic lliure i visible  d’experièn-

cies diverses d’afecBvitats, sexualitats i gèneres tot erradicant la xacra que 
suposa la violència i les acBtuds LGTBI-fòbiques cap a les persones amb se-
xualitats i idenBtats de gènere no normaBves.  

Des de la Diputació de Barcelona, i tenint en compte com està afectant a 

les persones LGTBI l’estat d’alarma generat per la Covid-19, tenim el com-
promís de procurar una mirada atenta i propera a la realitat local, com a 
espai privilegiat de contacte directe entre la ciutadania, i de posar al servei 



dels ens locals i de les enBtats del territori suports específics en matèria 
LGTBI.  

En un moment d’emergència pandèmica, que té com a conseqüència el 
confinament i post confinament, és important assegurar serveis públics 
acurats i de qualitat, que posin al centre les cures i el benestar i garanteixin 

l’accés a serveis públics adaptats de les noves necessitats emergents per a 
les persones LGTBI.   

Així, en una situació com l’actual, ens cal protegir i tenir una especial aten-
ció davant situacions de violència per part de parelles del mateix gènere 
(sent una realitat encara molt invisible); el jovent que hi conviu amb famí-
lies que neguen i no reconeixen la seva sexualitat o idenBtat de gènere; a 
persones que han hagut de tornar a conviure a domicilis on persisteixen 

acBtuds homòfobes; a situacions d’aïllament forçat que generen angoixa i 
soledat a persones especialment vulnerables (persones grans, seroposiB-
ves, refugiades, les que exerceixen el treball sexual...) i a persones  que vi-
uen situacions de rebuig per part de la comunitat i veïnat, l’àmbit laboral o 

davant la proliferació d’agressions LGTBI-fòbiques a les xarxes socials.  

Tanmateix, cal treballar per seguir generant ara i després del confinament 
uns municipis oberts a la transmissió de valors i acBtuds que no només ga-
ranteixin el respecte a les persones LGTBI sinó que també transformin de 
manera dinàmica i oberta el conjunt de la societat. La diversitat de la ciu-
tadania és un valor que no ens hi podem permetre perdre, sinó que cal do-
tar-lo de reconeixement i donar-li visibilitat.  

I fer-ho tant des dels municipis grans i mitjans com des dels peBts, tot de-
fugint el sexili, on totes les persones puguin viure la seva orientació afecB-
va, sexual i de gènere lliurament, generant pobles i ciutats obertes i que 

impulsin políBques públiques lliures d’armaris i d’LGTBI-fòbia.  



La Diputació de Barcelona mostra i fa explícit el convenciment que treba-
llar per a la igualtat significa tenir com a horitzó un escenari on les dife-
rències per les preferències sexuals i de gènere siguin respectades i la 

lluita contra l’LGTBI-fòbia sigui un problema social que interpel·li tota la 
ciutadania.  

Avui seguim reivindicant, des del món local, el dret a les múlBples for-
mes de viure les relacions afecBves, sexuals i de gènere amb tota lliber-
tat, per caminar plegades cap a una transformació social que garanteixi 
llibertats individuals i col·lecBves per a tota la societat.   

És compromís de la nostra insBtució treballar pels drets de les persones 
LGTBI dels 311 municipis de la província de Barcelona, amb fermesa i 
apoderant les persones a esBmar i ser com vulguin, lluny de violències 
LGTBI-fòbiques. 




