
Manifest del Consell Municipal pels Drets de les Persones LGBTIQ  

 

Avui, 17 de maig, se celebra la Diada Mundial contra l’homofòbia i la transfòbia. 

L’homofòbia és una manera més de xenofòbia i, en definitiva, de classificar a les persones 

entre les que tenen tots els drets i aquelles a qui, aquests drets, no se’ls respecten. 

Aquesta jornada commemora que el dia 17 de maig de 1990, l’Organització Mundial de la Salut 

va eliminar l’homosexualitat de la seva llista de trastorns mentals. Aquesta acció va contribuir 

a acabar amb més d’un segle d’homofòbia mèdica. La decisió de l’OMS va convertir aquesta 

data en històrica i en un fort símbol per la comunitat gai, lesbiana, transsexual i bisexual 

d’arreu del món. 

Tot i que l’estat espanyol ha legislat i regulat el matrimoni entre persones del mateix sexe i 

que, recentment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, cal fer esmena que la discriminació, sigui per la raó que 

sigui, no se supera solament legislant, si no que cal fer un pas més enllà per intentar que 

l’imaginari col·lectiu aconsegueixi superar les barreres d’anys lgtbi-fòbics  per a què els canvis 

socials esdevinguin un fet real i quotidià. 

Tot i el avenços aconseguits pel col·lectiu lgtbiq, encara és necessari portar el debat de la no-

discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere a la 

societat civil i traslladar-lo al si de les institucions, les escoles, els barris, etc., un dels motius 

principals pel qual l’Ajuntament de Lleida, a partir de la moció presentada per l’Associació 

Colors de Ponent, ha constituït el Consell Municipal per als drets de les persones lgtbiq i contra 

l’Lgtbi-fòbia. 

L’objectiu d’aquesta diada és fer visible que encara es produeixen accions lgtbi-fòbiques molt 

diverses, que poden anar des de declaracions dels sectors més conservadors, al fet que en 

algunes empreses de gran prestigi es qüestioni l’orientació sexual o la identitat de gènere a 

l’entrevista personal per accedir a una feina, fins a les paraules ofensives que sovint es poden 

sentir en els passadissos d’escola, o en tants altres espais de trobada.  

Des del Consell Municipal per als drets de les persones Lgtbiq i contra la Lgtbi-fòbia es treballa 

per tal que aquestes lluites estiguin dins el marc global de la defensa dels Drets Humans i per 

aconseguir el respecte de la societat a la diversitat sexual i de gènere. Treballem per la lluita 

contra totes les violències vinculades a l’orientació sexual, a la identitat de gènere i a 

l’expressió de gènere amb la finalitat d’assolir la igualtat dels ciutadans i les ciutadanes a nivell 

de drets i de fets. 


