
 
MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT LGTBI 
 
El Dia de l'Alliberament Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es 
commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, 
coneguts com la revolta de Stonewall. Per primera vegada es va denunciar 
la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. 
Aquests fets van propiciar que s'escollís aquest dia per commemorar, 
reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l'orientació afectiva i sexual 
com en la identitat i expressió de gènere. 
 
Tot i que s'ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi 
ha molta feina a fer. Cal tenir en compte que actualment en 73 estats del 
món es segueix perseguint i castigant les persones LGTBI i, el més 
terrorífic, en 7 estats se segueix condemnant l'homosexualitat amb la 
pena de mort. A ningú se li escapa, per exemple, les notícies aparegudes 
recentment sobre l'extermini LGTBI que s'està produint a Txetxènia, amb 
un centenar de persones desaparegudes i l'aparició de camps de 
concentració per a persones homosexuals. 
 
També en el nostre entorn més proper hem tingut agressions 
lgtbifòbiques patides en municipis catalans, com són els casos de Berga, 
Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou. No ens passa desapercebuda 
la dada que és a la nostra demarcació de Barcelona on més incidències per 
lgtbifòbia es registren: com més visibilitat, més agressions a l'espai públic. 
És per això que es fa imprescindible continuar amb el desplegament i 
aplicació efectiva a tot el territori de la llei 11/2014 per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal de sancionar totes aquelles 
actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones 
LGBTI al nostre país. 
 
Per això continua sent imprescindible la valentia i la defensa dels drets i 
llibertats dels moviments LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet, 
recordant el 40è aniversari de la primera manifestació LGTBI portada a 
terme a Catalunya i a l'Estat Espanyol i convocada pel Front d'Alliberament 
Gai de Catalunya. 



 
Malauradament, com totes sabem, les persones LGTBI continuen sent 
objecte de discriminació, assetjament o rebuig, fins i tot en el nostre país, 
on la legislació ens empara. I és que, malgrat els avenços assolits, la LGTBI-
fòbia encara és present en la societat i en especial en el món de l'esport, 
on, sovint, el fet LGTBI és inexistent, és invisible o esdevé un motiu de 
discriminació. Us heu parat a pensar, per què en l'esport d'elit, i 
especialment en algunes modalitats esportives, no hi ha pràcticament cap 
persona que públicament es declari LGTBI? És paradoxal com la pràctica 
esportiva esdevé un mecanisme valuosíssim per fomentar en la societat 
valors com l'estil de vida saludable, el treball en equip i l'autosuperació, 
però alhora és un dels àmbits en què el respecte envers la diversitat es 
troba més endarrerit. Des d'aquí denunciem la LGTBIfòbia en el món de 
l'esport. No acceptem que en el nostre país, un àrbitre es vegi perseguit 
públicament pel simple fet d'explicar públicament la seva orientació 
sexual. No acceptem que en l'esport d'elit, el fet LGTB sigui amagat com 
quelcom dolent i obscur. I, des d'aquí, reclamem un compromís ferm i 
accions concretes de les administracions públiques, els clubs esportius, els 
i les esportistes i les aficions per acabar amb la LGTBI-fòbia. 
 
No són possibles les polítiques d'equitat sense els ajuntaments, perquè 
són l'administració més propera. Per això reivindiquem la necessitat de 
dotar les Entitats Locals de les competències en aquesta matèria, així com 
de mitjans i recursos suficients perquè, en col·laboració amb la resta 
d'administracions i el món associatiu LGTBI, s'asseguri la implementació 
adequada de totes les polítiques i iniciatives necessàries per garantir 
l'equitat a totes les persones dels nostres pobles i ciutats. 
 
Vilanova i la Geltrú, 28 de juny de 2017 
 
(Lectura a càrrec de: Cate Ortega, jugadora d’hoquei patins amb les 
seleccions catalana i espanyola; Carles Aguilar, comunicador i atleta 
solidari)  


