
El 6 de juliol de 2018, el Consell de Ministres va 
acordar aprovar i declarar Dia Nacional de 
l’Orgull LGTBI el 28 de juny, coincidint amb el 
Dia Internacional de l’Orgull LGTBI que comme-
mora els fets d’Stonewall el 1969 a Nova York i 
que van suposar l’inici de la visibilització de la 
lluita del col·lectiu LGTB a tot el món.

Aquesta fita històrica en la societat i política 
espanyoles reflectia la sensibilitat del Govern 
respecte a la dignitat i memòria de totes les 
persones.

Així mateix, el govern va establir la correspon-
sabilitat amb les Comunitats Autònomes per 
a treballar en un Pla Estratègic de convivència 
escolar en el qual s’impulsarà la igualtat de 
tracte en les institucions educatives per a les 
persones LGTBI.

Tampoc oblidem que fa setze anys, un Govern 
Socialista va convertir en drets i igualtat real 
una de les grans reivindicacions de l’activisme 
LGTBI: el matrimoni entre persones del mateix 
sexe. Aquesta llei va fer possible que el nostre 
país retornés la dignitat deguda a les persones 
LGTBI.

Són drets essencials garantir la visibilitat, l’ac-
cés igualitari, el respecte mutu i la seguretat en 
qualsevol entorn o àmbit com l’educació, la sa-
lut, l’ordre públic, el treball, la cultura, el lleure, 
l’esport, els serveis socials, la participació… La 
visibilitat de les dissidències sexuals, de gènere 
i de la diversitat familiar, tant en la infància, en 
l’adolescència com en les persones grans ha de 
ser un fet inqüestionable.

Els drets de les persones LGBTI són drets hu-

mans i que el dret a la igualtat de tracte i la no 
discriminació és un dret fonamental consagrat 
en els Tractats  i en la Carta dels Drets Fona-
mentals de la UE. En alguns països, com Polònia 
i Hongria,  ens trobem amb un augment de la 
persecució del col·lectiu LGTBIQ,  i també un in-
crement de les agressions LGTBIfòbiques.

El Parlament Europeu, en resposta a aquests 
atacs,  va aprovar el passat mes de març en 
una declaració de la  UE com a zona de llibertat 
per a les persones LGBTI, i es va  comprometre 
amb les polítiques públiques que promogues-
sin i protegissin els drets LGBTI d’una banda, i 
sancionessin explícitament els mecanismes de 
discriminació estructural per l’altra. Els i les soci-
alistes a les diferents institucions europees han 
iniciat una campanya per declarar les ciutats i 
regions on governem ‘zones de llibertat LGTBI’, 
iniciativa que saludem i animem a adherir-se.

Els avenços cap a una societat més igualitària i 
més justa, on es consolidin la visibilitat i els drets 
de les persones LGTBi, s’estan demostrant frà-
gils i en perill de regressió.

Per justícia i per respecte a l’activisme del col-
lectiu no podem deixar que els actuals corrents 
populistes quallin i facin que la nostra societat 
retrocedeixi en valors i llibertats. En aquest sen-
tit, el recent repunt de brots de violència envers 
les persones LGTB ens han d’activar totes les 
alertes, perquè no ens podem permetre anar 
enrere i consentir que a la societat actual hi tin-
gui cabuda cap forma de violència envers les 
persones del col·lectiu LGTBI.

Segons l’últim informe publicat pel Ministeri 
de l’Interior sobre l’avaluació dels delictes d’odi 
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(2019), els fets coneguts com a delictes d’odi 
per raó d’orientació sexual i identitat de gè-
nere van ser 278, i van créixer gairebé un 9 % 
respecte a l’any anterior.

A Catalunya les incidències LGTBI-fòbiques 
registrades el 2020 (189) suposen un aug-
ment del 30 % segons l’informe de l’Obser-
vatori Contra l’Homofòbia, i en aquest 2021 
malauradament hem vist com les agressions 
homòfobes han incrementat la seva freqüèn-
cia i violència, i hem sortit al carrer i hem anat 
a les institucions a denunciar-ho.

Per tot això, avui més que mai, sol·licitem i ins-
tem al següent:

• Treballem en la nova realitat que ens ha 
portat la pandèmia de la covid-19, lluitant 
per  esmorteir les desigualtats econòmi-
ques, sanitàries i socials que ha produït a 
la nostra societat i que han incidit especi-
alment en les persones més vulnerables, 
per a construir així una societat més lliure 
i igualitària.

• Continuem millorant i implantant el Pla 
de convivència escolar per a la igualtat 
de tracte per a les persones LGTBI.

• Reivindiquem l’aprovació de la Llei LGTBI 
que reculli les reivindicacions històriques 
de tot el col·lectiu, també les que recla-
men les persones trans, de la Llei Integral 
d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, 
així com una normativa específica contra 
delictes d’odi.

• Exigim el desenvolupament de la llei 
11/2014, del Parlament de Catalunya, per 
a garantir els drets LGBTI i per erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,  
desplegant el seu règim sancionador.

• Instem les diferents institucions públiques 
i privades a trencar amb els estereotips 
que acompanyen les dones bisexuals, les-
bianes i trans.

• Fomentem la integració sociolaboral de 
les persones trans i la seva plena partici-
pació en la vida política, social i cultural.

• Sol·licitem la integració de protocols 
d’atenció mèdica, ginecològica i obstretrí-
cia específics i adaptats a les dones lesbi-
anes, bisexuals i homes trans; la formació 
i sensibilització del personal sanitari i el 
d’institucions geriàtriques; així com la im-
plantació de campanyes de prevenció en 
matèria de salut sexual per a dones que 
mantenen relacions sexuals amb altres 
dones.

• Demanem la protecció i el respecte degut 
a la diversitat familiar, així com a la gent 
gran LGTBI. 

Els i les socialistes ens comprometem a lluitar 
contra la LGTBIfòbia des de totes les plata-
formes i altaveus on estem presents, així com 
des de les institucions, i a elevar aquestes i al-
tres demandes que sorgeixin des del col·lectiu 
amb més compromís i força que mai.
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Pels drets i llibertats
de les persones LGTBI!

Feliç Orgull 2021!


