
 

 

DIA ALLIBERAMENT LGBTI+ 

El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en 

record dels fets de Stonewall que van tenir lloc el 28 juny de 1969, ja fa més de 50 

anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals per primer cop van dir prou a la 

discriminació a què havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment 

d’alliberament LGBTI. 

A Catalunya també s’han fet molts passos endavant en el reconeixement de les 

persones LGBTI amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexual. S’han posat en marxa eines per ajudar a 

erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com és el Servei d’Atenció Integral 

LGBTI (SAI), desplegat a tot el territori, el qual, des de la proximitat, s’ha convertit en 

punt d’informació, assessorament i suport de les persones LGBTI. És des d’aquest 

Servei que pivoten les polítiques públiques LGBTI transversals, independentment que 

s’emmarquin en una gran ciutat o en el poble més petit.  

Per la seva banda, l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i l’ODS 10 recorden la 

necessitat de garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, 

també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, 

polítiques i mesures adequades a aquest efecte. 

A Montornès des del mes de març d’aquets any el SAI LGTBI  s’ha incorporat a la 

Xarxa Pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya. Es dona 

així continuïtat a les accions desenvolupades a Montornès des del 2014 a favor del 

col·lectiu LGBTI i que es va materialitzar el 2017 amb la creació del Servei per la 

Diversitat Afectiva i Sexual. L'objectiu és donar una resposta integral a possibles 

situacions de discriminació, i a qualsevol necessitat. També s’està treballant en  la 

modificació de tots els impresos i formularis de caràcter sexista o binarista de 

l’Ajuntament  

Aquest 2021 la commemoració s’emmarca en un context marcat per totes les 

conseqüències de la  COVID-19. La pandèmia  ha suposat una oportunitat per valorar i 

observar quin és el grau de discriminació real de les persones LGBTI en el nostre 

territori. És per això que cal continuar treballant i fer un nou pas endavant cap a la 



 

diversitat LGBTI. Aquest 28 de juny es podrà tornar a reivindicar  als carrers i places 

respectant totes les mesures de seguretat.  

Reivindiquem i defensem els drets del col·lectiu LGBTI,  encara avui en dia hi ha 

situacions  d’LGBTI-fòbia  per això es important fer  una crida a les persones afectades 

per no callar i fer servir els canals que tenen al seu abast, i convidem tota la ciutadania 

perquè s’impliqui en la defensa dels drets i les llibertats de les persones LGBTI. 

Reivindiquem el reconeixement dels drets d’asil de les persones que fugen de la 

LGBTI-fòbia en el seu lloc d’origen i la seva protecció, el reconeixement registral de 

tots els models familiars i la regularització del nom de les persones trans. 

Es necessària la formació específica de la comunitat educativa en la diversitat i la 

realitat LGBTI, que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per a l’alumnat 

LGBTI, respectuosos i lliures d’LGBTI-fòbia. També la  formació dels professionals de 

les administracions públiques en drets LGBTI 

En el camp de la salut, cal promoure l’eliminació de les traves a la reproducció humana 

assistida (RHA) a les dones lesbianes i als homes trans* i reduir les llistes d’espera per 

accedir-hi.  També cal avançar en la descentralització de la Unitat de Trànsit 

transgènere, implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de 

Catalunya per facilitar els processos de transició arreu.  

Cal promoure i fomentar activament la visibilitat i l’empoderament de les dones 

lesbianes que, sovint són invisibilitzades darrere de les inicials LGBTI. També cal 

fomentar la visibilitat de les persones bisexuals que, tot i que representen un alt 

percentatge de la població LGBTI, no tenen veu pròpia dins les organitzacions LGBTI. 

Les persones no binàries també han de poder ser reconegudes per la societat en els 

documents i en els espais de participació.  

S’ha de millorar l’accés a la informació de les persones sordes LGBTI amb igualtat de 

drets que la resta de ciutadania, i cal crear i administrar espais inclusius i segurs per a 

les persones grans LGBTI i/o intergeneracionals LGBTI (residències, apartaments amb 

serveis assistencials, etc.), així com impulsar la formació de les persones que treballin 

amb persones grans i dependents 

 

 



 

 

Ens trobem en un moment  on  els canals de comunicació i reivindicació han canviat i 

adaptant a noves realitats , potser en els propers mesos i anys seran moltes les coses 

que es modificaran en la nostra quotidianitat, però  el que no hem de permetre que 

canviï, és la voluntat d’assolir una societat lliure i igualitària, plenament inclusiva amb 

les persones LGBTI. 

(Text llegit a l'inici de la sessió ordinària del Ple Municipal del 3 de juny de 2021) 


