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DIA INTERNACIONAL
CONTRA L'LGTBI-FÒBIA

Comissió de Coordinació del Consell Nacional LGBTI

A tots els Ajuntaments, 
Consells Comarcals i 

SAI de Catalunya en motiu de la
celebració del 17 de maig, 
Dia Internacional contra

l’LGBTI-fòbia



Penjar la bandera LGBTI (amb els colors de l’arc de Sant Martí) del balcó de
l’Ajuntament i del Consell Comarcal, així com a totes les seus públiques del
consistori.
Fer una acció comunicativa a la web de l’Ajuntament (p. ex. posar els colors
de l’arc de Sant Martí a la pàgina d'inici).
Redactar un manifest de rebuig a l’LGBTI-fòbia i difondre’l a través dels mitjans
de comunicació locals i per les xarxes socials.
Enviar una carta als comerços, clubs esportius, escoles, empreses, centres
sanitaris etc., suggerint que posin la bandera o un símbol LGBTI aquella
setmana.
Pintar bancs públics, passos zebra o parets mitgeres amb els colors de la
bandera LGBTI.
Proposar als mitjans de comunicació local que aquest dia parlin sobre la
realitat LGBTI del municipi i la comarca, convidant-los a contactar amb
persones del col·lectiu per tal de donar a conèixer una realitat sense filtres,
amb testimonis directes.

El proper 17 de maig és el Dia Internacional Contra la Discriminació per Orientació
Sexual, Expressió i Identitat de Gènere, que commemora el 17 de maig de 1990,
quan l’OMS (Organització Mundial de la Salut) va retirar l’homosexualitat de la seva
llista de malalties.

Des de la Comissió de Coordinació del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de
Catalunya animem a tots els Ajuntaments, Consells Comarcals i SAI (Serveis
d’Atenció Integral) a celebrar aquesta jornada de manera pública per ajudar a
eradicar l’LGBTI-fòbia a tot el territori.

Per això, us emplacem a que el proper 17 de maig feu visible el vostre
Compromís envers la diversitat i el rebuig a l’LGBTI-fòbia, en especial ara que
sectors ultres intenten invisibilitzar de nou el col·lectiu LGBTI i estigmatitzar les
persones trans.

D’entre les moltes possibilitats de mostra d’aquest compromís envers la diversitat,
us proposem:

Com podeu veure, totes són propostes fàcils de realitzar i de cost mínim o zero i
persegueixen un objectiu comú: tenyir amb els colors LGBTI cada poble i ciutat de
Catalunya el 17 de maig.
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Proposta als Ajuntaments, Consells
Comarcals i SAI de Catalunya que vulguin
aprofundir en la celebració del 17 de maig

Organitzar tallers sobre diversitat i LGBTI-fòbia a escoles, centres d’esplai,
centres esportius i llocs d’esbarjo, convidant com a ponents prioritàriament a
persones del col·lectiu LGBTI.
Realitzar cursets de formació al funcionariat i a la policia local sobre com
tractar persones LGBTI i gestionar possibles cassos d’LGBTI-fòbia.
Animar als alumnes de les escoles que debatin sobre diversitat, LGBTI-fòbia i
assetjament escolar a les aules. 
Convidar a persones referents LGBTI de la comarca a fer conferències sobre la
diversitat (presencials o telemàtiques via xarxes socials).
Presentar un/s llibre/s que faci/n referència a la diversitat de gènere.
Contactar amb la/les associació/ons LGBTI més properes territorialment per tal
d’organitzar activitats conjuntes.

Aquells Ajuntaments, Consells Comarcals i SAI que vulgueu donar un pas més, us
suggerim que, a més de la penjada de la bandera i la lectura del manifest,
organitzeu actes més complexos dedicats a posar en relleu el valor de la diversitat
(tant aquest 17 de maig com al llarg de tot l’any).És important que els programeu
en funció de la realitat específica de cada poble o comarca per tal de que puguin
transmetre de manera directa un missatge de rebuig a l’LGBTI-fòbia i de respecte a
la diversitat. En aquesta línia, us proposem idees com:

Així mateix, per tal de recopilar i donar més ressò a les activitats que organitzeu a
cada poble i ciutat,demanem que cada Ajuntament, Consell Comarcal i SAI ens
envieu un correu a aquesta Comissió de Coordinació explicant les activitats
programades o dutes a terme, establint d’aquesta manera un feedback que creiem
pot ser molt útil de cara a activitats futures. Alhora, ens posem a disposició de tots
els Ajuntaments, Consells Comarcals i SAI per tal d’assessorar-vos en aquesta tasca
de visibilització de la realitat LGBTI a tot Catalunya.

Comissió de Coordinació del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de Catalunya,
29 d’abril de 2021.


