
 

 

 

Manifest del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, 17 de maig  

El Dia Internacional contra l'homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia 

se celebra des que el 1990 l'Organització Mundial de la Salut eliminés l'homosexualitat 

de la llista de trastorns sexuals. Fins aquell moment ser lesbiana, gay o bisexual es 

considerava una patologia. 

No seria fins a l'any 2018, quan es va aconseguir que les persones trans deixessin de 

ser patologitzades i l'Organització Mundial de la Salut treies del llistat de malalties 

mentals la incongruència entre el sexe biològic i el gènere sentit. Gràcies als 

moviments socials, col·lectius i persones activistes per la lluita conta la 

despatologització es va aconseguir que deixés de ser considerada una malaltia 

mental. 

Els drets de les persones LGTBI han anat avançant, gràcies, per exemple, a la Llei 

11/2014 pels drets de les persones LGTBI i contra la LGTB-fòbia. Però encara queda 

un gran camí per recórrer en contra dels discursos d'odi, les discriminacions i les 

violències que viuen les persones amb una identitat, expressió de gènere o orientació 

sexual no normativa. 

El passat mes de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la 

Llei 19/20 d'Igualtat de tracte i no discriminació on mitjançant el desplegament del seu 

reglament sancionador antidiscriminatori, garanteix un instrument específic de 

reparació de les víctimes i sanció de les persones o institucions infractores. 

Encara que pugui semblar una cosa del passat, les persones LGTBI+ continuen vivint 

situacions discriminatòries, el 2020 va haver-hi 189 incidències recollides per 

l'Observatori Contra l'Homofòbia, un 25% més que l'any anterior. A Espanya, segons 

l'Agència Europea de Drets Fonamentals, l'any 2019, gairebé la meitat de les persones 

LGTBi - el 47% - van evitar fer visible la seva identitat de gènere o orientació sexual al 

carrer o altres espais per por a patir agressions, amenaces o assetjament. I un 42% 

han declarat sentir-se discriminades per ser LGTBI. 

La solució ens concerneix a totes les persones, organitzacions i també a les 

administracions públiques. Cal anar a l'arrel i donar passes per erradicar qualsevol 

forma de discriminació per identitat, expressió de gènere i orientació sexual. Per fer-

ho, s'ha d'incorporar i reconèixer la diversitat afectiva, sexual i de gènere en totes les 

esferes, com ho és l'àmbit de la salut, el món laboral, la justícia i els cossos de 

seguretat, l'educació, el lleure o la comunicació. 

 



 

 

L'Ajuntament de Parets del Vallès enguany es proposa donar visibilitat i reconèixer la 

rellevància de dos àmbits claus amb un gran potencial de transformació per generar un 

espai de societat més inclusiva i justa, com són l'esport i la cultura. Tant a l'esport com 

a la cultura els rols de gènere i el binarisme de gènere estan molt presents. I també 

existeixen comportaments homofòbics, lesbofòbics, bifòbics i trànsfobs. 

Recordem a Justin Fashanu, únic futbolista que es va declarar gay durant la seva 

carrera esportiva i que tristament va posar fi a la seva vida per la pressió externa i 

l'homofòbia. Pocs futbolistes s'han declarat gais i els que ho han fet, han sortit de 

l'armari quan ja havien deixat la pràctica esportiva. 

Recordem també les dones lesbianes que practiquen esport en un àmbit molt 

masculinitzat i que pateixen doble discriminació: per ser dones i per ser lesbianes. 

I recordem el nombre de joves del col·lectiu LGTBI+ que deixen de practicar esports 

en equip per por a la LGTB-fòbia. 

És per això que l'Ajuntament de Parets del Vallès es proposa promoure la diversitat en 

l'esport i la cultura, per tal de facilitar el trencament de les barreres que moltes 

persones amb identitats de gènere o orientacions sexuals no normatives encara viuen 

en aquests dos àmbits. També vol promoure la diversitat de gènere, sexual i afectiva 

amb l'objectiu d'ampliar el prisma i generar nous referents en la pràctica esportiva i 

cultural, fomentar relacions sanes i generar de nous imaginaris respecte als cossos, el 

desig i les maneres d'estimar i d'identificar-se. 

Des de l'Ajuntament de Parets del Vallès treballa en aquesta línia. Promovent l'esport i 

la cultura com a espais segurs i lliures. Com a espais on desapareguin, a través de la 

prevenció i l'actuació de l'administració pública, els comportaments LGTB-fòbics i en 

contra de la diversitat. 

 

Parets del Vallès, 17 de maig de 2021 

 

 


