Declaració Institucional en motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI
El dia 28 de juny es celebra l’Orgull Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual per commemorar
que, tal dia com avui al 1969, va tenir lloc l’anomenada Revolta de Stonewall. Aquesta va ser
una resposta a la batuda policial i violenta en un bar de Nova York, anomenat Stonewall Inn,
freqüentat per persones del col·lectiu. Stonewall va ser la primera pedra en el moviment per
l’alliberament de les persones LGTBI.
L’inici d’aquest any 2020 ha estat especialment dur per a tothom degut a l’impacte social,
econòmic i personal que ha tingut la pandèmia derivada del COVID-19. Aquest cop ha implicat
noves dificultats en la gestió dels serveis i recursos, sobretot pels que van adreçats a col·lectius
que són subjectes de discriminacions i desigualtats, com les persones LGTBI+. El confinament
també ha deixat al descobert malestars que estaven latents com conflictes familiars i situacions
d’ansietat i angoixa, els quals han contribuït a agreujar aquesta crisi.
A aquesta situació se li afegeixen les múltiples discriminacions que reben diàriament les
persones que viuen fora de la cisheteronormativitat i del sistema binari: la seva invisibilització,
la impossibilitat de trobar feina o habitatge de les persones trans, la tornada a l’armari de la gent
gran LGTBI+, la patologització de les persones trans i intersexuals, la hipersexualització de les
dones lesbianes, els impediments dels homes trans i les dones lesbianes als serveis de
reproducció assistida, la plumofòbia, el rebuig social a cossos no normatius o a expressions de
gènere que surtin de la norma home-masculí dona-femenina, entre d’altres.
Les fites aconseguides fins l’actualitat com l’aprovació de la Llei 11/2014, la creació del Servei
d’Atenció Integral a les persones LGTBI o el naixement del Servei de Trànsit han sigut
imprescindibles a l’hora de combatre aquestes desigualtats i discriminacions. Tanmateix, hem
de ser conscients que encara queda molt per fer i que les lleis i serveis que es desenvolupen
poden resultar estèrils si no aterren a la vida quotidiana de les persones en forma de mesures,
sancions i recursos. En aquest sentit, creiem que la Llei 11/2014 és una molt bona eina de la qual
partir, però cal aprofundir en el seu desenvolupament i aplicació, de la mateixa manera que cal
començar a aplicar la totalitat de la part sancionadora als casos de discriminació per LGTBIfòbia.
D’altra banda, no ens podem oblidar que cap avenç legislatiu no donarà els seus fruits si no va
acompanyat d’una actitud proactiva d’informar, formar i sensibilitzar i que tingui l’objectiu de
promoure un canvi de mentalitat i en l’imaginari col·lectiu, tant de les institucions com de tota
la ciutadania. És evident que la igualtat formal no és garantia de igualtat efectiva.
També és absolutament necessari que les persones del col·lectiu tinguin un espai propi dins del
debat polític que els faci agents actius en la presa de decisions i que els faci referents per a la
resta de la població. La participació de la ciutadania en la creació de les polítiques públiques és
bàsica per a que aquestes siguin útils.
Per últim, no podem deixar d’assenyalar l’amenaça pels drets de les persones LGBTI+ que
suposen els partits d’extrema dreta, així com el suport als mateixos per part d’altres. És un
símptoma de por als avançaments socials i volem reivindicar que la política de la fòbia, la censura

i l’odi no ens farà recular en el nostre empeny per crear una societat més oberta, diversa, plural,
equitativa i democràtica.
Avui i sempre, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat segueix compromès amb el suport i el
foment de la diversitat sexual, afectiva i de gènere i lluita per a que tothom pugui ser, sentir i
mostrar-se com vulgui amb llibertat.

