
 

 

Al Plenari del Districte de Sant Martí 

Ainhoa Ruiz en qualitat de consellera del grup municipal CUP Capgirem Barcelona, actuant en 
el seu nom i representació,  

MANIFESTA 

El 28 de juny de 1969 prop de 2.000 persones LGBTI es van revoltar contra la repressió i 

l'assetjament policial a Stonewall Inn i al conjunt barri de Greenwich Village de Nova York, als 

Estats Units d'Amèrica, freqüentat per persones LGBTI. Aquella revolta va marcar en el 

calendari el dia per l'alliberament LGBTI que any rere any s'ha estès arreu del món com a diada 

de reivindicació i lluita de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. El 26 de juny de 

1977, el plena malanomenada transició postfranquista, el recentment creat Front 

d’Alliberament Gai de Catalunya va convocar una manifestació en motiu de la diada sota el 

lema “Nosaltres no tenim por, nosaltres som”. Es tractava de la primera manifestació en motiu 

del 28 de juny a l’estat espanyol i, quan va arribar a la Font de Canaletes, va ser durament 

reprimida per la policia amb diverses càrregues policials i bales de goma. Enguany, doncs, es 

commemoren els 40 anys d’aquella marxa que va representar un punt d’inflexió per al 

moviment LGBTI català i d’arreu de l’estat. 

Durant aquests darrers 40 anys les persones LGBTI a Barcelona i al conjunt dels Països Catalans 

han conquerit drets i llibertats tant en el terreny personal com col·lectiu. Des de la derogació 

de les lleis de peligrosidad social i de vagos y malenates, fins a l’aprovació de la Llei contra 

l’LGBTI-fòbia al Parlament de Catalunya, passant per la igualtat de drets en la unió civil de 

parelles. Malgrat tot, les agressions LGBTI-fòbiques se succeeixen en el marc d’una societat 

encara encallada en la cisheteronormativitat que exclou i discrimina les identitats sexuals de 

les persones no cisheterosexuals.  

Als Països Catalans els darrers mesos hem viscut diverses agressions contra les persones LGBTI. 

Des de les declaracions del Bisbe de Solsona, l’actuació del professor de l’Institut Samuel Gili i 

Gaya de Lleida, les agressions físiques contra persones LGBTI fins a la presència del bus de l’odi 

i la trans-fòbia. De nou, aquestes agressions han estat contestades pel col·lectiu LGBTI i per 

una majoria social creixent en defensa de la llibertat sexual, si bé encara queda molt camí per 

recórrer tant en el terreny social com institucional. Cal tenir en compte que aquestes 

expressions d’LGBTI-fòbia tenen el seu fonament en una societat patriarcal amb unes 



institucions que perpetuen i reprodueixen el sistema de dominació que representa el 

patriarcat. És també en aquest àmbit que cal dur a terme una profunda revisió i transformació 

de les institucions, l’educació i els espais de reproducció de la societat patriarcal per tal 

d’eradicar les causes de la LGBTI-fòbia.  

Així doncs, i en motiu del Dia Internacional per l’Alliberament LGBTI d’enguany, cal que 

l’Ajuntament de Barcelona renovi i reforci el seu compromís amb la llibertat sexual i de gènere, 

la diversitat d’identitats i la lluita contra l’LGBTI-fòbia. 

 

Per tot això,  el grup municipal de la CUP Capgirem Barcelona formula la següent 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

El Plenari del Consell de Districte de Sant Martí acorda: 

1. Renovar el compromís del Districte de Sant Martí amb la lluita contra la LGBTIfòbia i 

reconèixer el caràcter històric en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives de la 

Diada del 28 de juny i, en especial, de la manifestació de l’any 1977 en motiu del seu 

40è aniversari. 

 

2. Desenvolupar un servei municipal integral i descentralitzat per la prevenció, atenció 

a les víctimes i resposta la violència LGBTI-fòbica a la ciutat. Així mateix, impulsar una 

campanya dirigida a les persones LGBTI per donar a conèixer els serveis municipals en 

aquest àmbit i empoderar a les persones LGBTI a visualitzar la violència que pateixen i 

a denunciar-la, a més a més de promoure campanyes de difusió destinades a la 

societat per sensibilitzar i fer conscients de les violències que pateixen les persones 

LGBTI a diari. 

 

3. Incloure al baròmetre municipal i als estudis estadístics municipals la inclusió 

d'indicadors i dades sobre violència LGBTI-fòbiques al Districte de Sant Martí. 

 

4. Impulsar un programa específic per a acollir persones LGBTI que es trobin en perill en 

els seus països en el marc del programa Ciutat Refugi. 

 



5. Intensificar el un programa d’educació sexual i respecte a la diversitat d’identitats al 

conjunt a totes les escoles i instituts del Districte.  

 

6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar el reglament d’aplicació 

de la Llei 11/2014, del 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, i en particular del seu règim sancionador.  

 

7. Mostrar el suport del Districte de Sant Martí a la Xarxa Internacional per la 

Despatologització Trans. 

 

8. Dur a terme accions de visibilitat LGBTI als carrers i edificis públics de la ciutat.  

 

9. Iniciar un procés de revisió crítics del nomenclàtor del Districte tant pel que fa a la 

retirada de noms vinculats a la LGBTI-fòbia com a la incorporació de noms i símbols 

LGBTI. 

 

10. Augmentar el suport a les entitats que treballen per la prevenció del contagi 

d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) així com a les persones afectades i contra la 

seva estigmatització. 

 

11. Instar al Consorci de Salut de Barcelona a desplegar punts d’atenció mèdica i 

psicològica a tots els centres d’atenció primària i centres cívics de la ciutat per a la 

prevenció del contagi de les ITS, el seu diagnòstic i tractament. 

 

 

Francesc Carmona       Genís Boadella 

Portaveu de Bcomú        Portaveu de PdeCAT 

 

 

 



Mº Eugenia Angulo                             Lourdes Arrando 

Portaveu de C’s                              Portaveu d’ERC 

 

 

 

Xavier Bañon                              Manuel Gallardo 

Portaveu de PSC                             Portaveu de PP 

 

 

 

Ainhoa Ruiz 

Portaveu de CUP Capgirem  

 


