Declaració Institucional amb motiu del 28 de juny
Dia Internacional de l’Orgull LGTBi

El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en record dels
anomenats fets de Stonewall –uns aldarulls a un bar de Nova York freqüentat per persones del
col·lectiu– que van tenir lloc el 28 juny de 1969, ara fa 52 anys. Aquell dia, persones
homosexuals i transsexuals van revoltar-se arran de la discriminació i violència policial que
rebien freqüentment, convertint aquella fita en l’inici del moviment d’alliberament LGTBi.
A partir d’aquell moment diverses ciutats es van anar unint a la manifestació que s’organitzava
cada 28 de juny a Nova York. Barcelona va celebrar la primera manifestació el 1977.
Aquesta data commemorativa va servir de catalitzador per a provocar canvis socials i
institucionals: ciutadania i institucions comencen a sensibilitzar-se amb la situació de
discriminació i violència que pateixen les persones LGTBi, abordant i combatent aquestes
desigualtats a través de lleis, recursos materials i personal tècnic format.
L’any passat es va desencadenar la pandèmia del Covid19, que ha provocat una crisi
econòmica i social i ha deixat en situació d’encara més vulnerabilitat a molts col·lectius, un
d’ells l’LGTBi.
Aquesta crisi tampoc ens fa oblidar totes aquelles mancances que ja havíem detectat
prèviament a la pandèmia i que seguim recalcant que són imprescindibles per a aconseguir
una societat justa i que respecti el dret a la igualtat per a tothom. Per això és necessari:
-

Desenvolupar la Llei 11/2014, especialment, pel que fa al règim sancionador, que continua
permetent una sensació d’impunitat davant les agressions lgtbfòbiques.

-

Continuar avançant cap a un model que despatologitzi les persones trans.

-

Continuar formant i sensibilitzant a tot el personal administratiu i que treballa en
organismes i equipaments públics per evitar conductes LGTBfòbiques i generar espais
segurs i lliures.

-

Eliminar les discriminacions legislatives cap a les famílies no heterosexuals.

-

Continuar avançant en la creació d’espais on les persones LGTBi puguin tenir veu i
participar en els processos de presa de decisions i en el disseny de polítiques públiques
en relació amb la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

-

Assegurar el pressupost necessari i personal qualificat en aquells serveis públics que s’han
creat per garantir els drets de les persones LGTBi.

-

Per últim, és necessari no blanquejar el feixisme. El seu discurs i les seves propostes
electorals suposen una amenaça greu pels drets de les persones LGTBi, que els governs
democràtics hem de combatre amb fermesa.

Només el cap de setmana del 28 de maig a Barcelona va haver-hi 6 víctimes per agressions
homòfobes.
Esplugues continua lluitant des del Servei d’Atenció Integral, servei municipal específic per a
la sensibilització sobre els drets LGTBi i per a l’acompanyament de persones del col·lectiu, i
d’una forma transversal des del tots els seus departaments, per a construir una societat lliure
de lgtbfòbia.
Un any més, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat segueix amb el compromís de donar
suport i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere i la lluita perquè cada persona pugui
viure la vida que desitja amb llibertat i igualtat.
A la nostra ciutat no només hi cap tothom, si no que necessitem de la diversitat i pluralitat que
la caracteritza per a construir la ciutat que volem: la de totes i tots.
¡Esplugues, orgullosament orgullosa!

