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Al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i 

expressions de gènere diferents a les normatives ha patit l’estigma, la burla, la repressió 

i múltiples discriminacions, només pel fet d’atrevir-se a trencar amb una cultura patriarcal 

i amb unes lògiques binàries que imposen, al conjunt de les persones, uns models de 

masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l’heterosexualitat l’única opció 

possible. Malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats persisteixen i calen 

polítiques públiques per superar-les i eradicar-les. Aquestes desigualtats i 

discriminacions s’expressen i incideixen en tots els àmbits de vida: educacatiu, laboral, 

sanitari, cultural... És per tant també en tots els àmbits on cal identificar els reptes 

pendents per assolir una societat lliure de LGTBIfòbia i plantejar polítiques públiques 

pertinents per superar aquests dèficits en drets i reconeixements, superar prejudicis i 

eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia.  

L'aprovació en el Parlament de Catalunya de 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 dota els ens locals de competències i posa 

a sobre la taula mesures per prevenir, eradicar i abordar situacions de discriminació.  

Aquesta llei i altres canvis legislatius que han incorporat la diversitat sexual i de gènere, 

han resultat un pas endavant, però cal tenir present que l’articulació jurídica no sempre 

es pot equiparar a la igualtat social. En aquest sentit són clarificadors estudis com 

l’enquesta de l'Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA 2013), que 

exposa que en l’estat espanyol, a la pregunta de quantes vegades algú et va agredir 

física o sexualment o et va amenaçar amb violència en els últims dotze mesos, el 46% 

va respondre que una vegada, el 22% dues, el 12% tres, el 4% quatre, el 3% cinc, el 5% 

de sis a deu vegades i el 7% més de deu vegades. Així mateix, Eurobaròmetre 493 

(2019) assenyala que el 13% de les persones enquestades en Espanya consideren que 

la discriminació basada en l’orientació sexual és molt freqüent, i un 41% considera que 

és bastant freqüent, percentatges que s’eleven al 15% i 43% respectivament quan es 

parla de persones trans. També van en aquesta línia les dades extretes del projecte de 

recerca europeu on ha participat la Universitat de Girona, Divercity, centrant-se en la 

ciutat de Girona mostra que el 100% de les persones LGBTI entrevistades van patir 

algun tipus de discriminació al llarg de la seva vida. 

 

És per això pel que s’han de desenvolupar polítiques públiques concretes, per a 

desenvolupar l’acció política envers la diversitat sexual i de gènere.  A comarques 

gironines està implementada una extensa xarxa de SAIs comarcals i locals (Serveis 

d'Atenció Integral LGBTI), però aquests serveis sovint no compten amb prous recursos 

humans i econòmics, i encara són pocs els municipis o consells comarcals que s’han dotat 

d’un Pla Local LGTBI o han tirat endavant mesures de visibilització de les persones 

LGTBI i de prevenció de la LGTBIfòbia.  



La Diputació de Girona, en tant que Administració Pública que dóna un suport essencial 

als municipis de la demarcació, així com als Consells Comarcals, pot jugar un paper 

primordial per assegurar aquesta garantia de drets dotant de recursos i eines per a 

facilitar la implementació d'accions LGBTI a nivell local. 

 

 

 

Per tot l’exposat anteriorment, proposem al Ple de la Diputació de Girona els següents 

ACORDS: 

 

PRIMER. Donar suport als SAI comarcals i locals mitjançant la creació d’un cos de 

professionals de diferents àmbits (psicològic, legal, social), que doni suport als 

professionals dels SAI que duen a terme l’atenció i seguiment del cas. Aquest servei es 

sol·licitaria a demanda dels SAI i el suport es donaria telemàticament o de manera 

presencial quan es valorés necessari. 

 

SEGON. Donar suport econòmic i tècnic en l'impuls d’actuacions promogudes pels 

ajuntaments, Consells Comarcals i entitats socials sense ànim de lucre de la 

demarcació, que tinguin com a objectiu la sensibilització i prevenció per a combatre la 

LGBTIfòbia. Es concretarà amb la creació d’una línia de subvencions de lliure 

concurrència a tal fi, incorporant-la ja al pressupost per a l’any 2021.  

TERCER. Introduir un programa de formació tècnica continuada en l’atenció a la 

diversitat afectiva i sexual i/o de gènere, adreçades al personal tècnic de l’àmbit de 

l’atenció social socials de les administracions locals i d’entitats de comarques gironines, 

així com als càrrecs electes. Aquestes accions tindran com a principal objectiu ampliar 

el coneixement envers la realitat LGBTI i l’atenció en casos de discriminació, i el marc 

normatiu i els serveis adreçats a aquest col·lectiu, així com donar a conèixer les diferents 

accions que com a ens locals poden dur a terme. 

QUATRE. Realitzar una campanya institucional promoguda per la Diputació de Girona 

per visibilitzar, reconèixer els drets de les persones LGBTI i lluitar contra la LGBTIfòbia. 

Es concretarà amb la realització de material que es lliurarà als Ajuntaments i Consells 

Comarcals. 

 

 

Girona, a 15 de gener de 2020 

 

 


