
 
Manifest Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia 
Internacional per l’alliberament sexual 
 

Cossos i ments lliures: Navàs amb la diversitat sexual i de gènere! 

 

Avui, en ple 2020, és d’una importància cabdal que recordem els 

fets d’Stonewall d’aquell 28 de juny de 1969 als Estats Units, en què 

persones trans i homosexuals van dir prou per primer cop a la 

discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles. Uns fets 

que van fer néixer el moviment per l’alliberament LGTBI que, més 

de 50 anys després, veu les llibertats sexuals i d’identitat de gènere 

amenaçades pel l’auge de forces i discursos fonamentalistes que 

posen en perill els drets i les llibertats aconseguides amb les lluites. 

 

Enguany, a més, l’epidèmia del Covid-19 ha agreujat, en alguns casos, la discriminació de les persones 

LGTBI en el seu àmbit més proper com és la casa familiar. En aquest sentit, s’han detectat alguns casos de 

LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans* molt joves, així com d’LGBTI-fòbia a les xarxes 

socials i algun cas puntual en espais púbics.  

 
Avui, a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb l’aprovació de la 

Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines 

per ajudar a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI 

(SAI), desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s’han convertit en punt d’informació, 

assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on estan pivotant les 

polítiques públiques LGBTI transversals, independentment de que aquestes visquin en una gran ciutat o en 

el poble més petit. 

 

Tanmateix, queda encara infinita feina per fer: el desplegament exhaustiu de la Llei perquè sigui una eina 

efectiva contra la violència lgtbifòbica i la discriminació, l’obertura de serveis de trànsit per a facilitar a les 

persones trans el seu procés desitjat sense haver de ser catalogades com a “malaltes”, la normalització de 

la diversitat sexual i de gènere en totes les edats, la incoporació laboral de ple dret de les persones LGTBI i 

la fi de l’exclusió... Denunciem, també, la limitació de la llibertat que en el Registre Civil encara impedeix el 

registre de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans*; exigim que des de 

Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i la protecció d’aquelles persones LGTBI que es troben en 

situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal. 

 

Des de l’Ajuntament de Navàs, volem reivindicar i defensar la diversitat sexual i d’identitat de gènere, i atès 

que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida a les persones afectades a no callar i 

utilitzar els canals que tenen al seu abast en el nostre municipi i comarca, i convidem a tota la ciutadania a 

que s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Ens comprometem a fomentar 

l’exercici d’aquests drets al nostre municipi, que són patrimoni de tota la societat i no solament dels 

col·lectiu discriminats. 

 

Finalment, anunciem que la bandera irisada penjarà aquests dies del balcó de l’Ajuntament, i rebutgem la 

decisió del Tribunal Suprem del passat 1 de juny que prohibeix als ajuntaments penjar la bandera de l’Arc 

de Sant Martí.  


