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COLORS DEL TERRITORICOLORS • MARC GIRÓ

Gràcies a l’aprovació de la Llei 11/2014, les administra-
cions catalanes han hagut de desplegar un seguit de 
polítiques amb mirada LGTBI+ per tal d’adaptar les 

seves estructures a una nova realitat. Aquesta realitat va més 
enllà del mateix col·lectiu i ha hagut de tenir en compte la mi-
rada interseccional, incidint en àmbits com són salut, esports, 
educació o cultura, així com eixos de discriminació, com ara 
capacitats diverses, origen, gèneres, edat, etc.

Una nova forma de fer polítiques
Les entitats son conscients de que aquesta transformació és 
lenta, pel ritme en què es digereixen els canvis en les adminis-
tracions públiques. Observant el desplegament de les políti-
ques LGTBI+ a tot el territori català, es veu que hi ha una di-
ferència abismal en la implementació d’aquestes polítiques. Al-
gunes administracions locals, comarcals o provincials ja fa anys 
que treballen per garantir els drets de les persones LGTBI+, 
però d’altres ho han començat a fer, quasi obligades, a partir de 
la gestió dels Serveis d’Atenció Integral.

soc activista de res. Però tinc la perso-
nalitat que tinc. Possiblement faig algun 
tipus d’activisme, tant de bo, però és 
sense cap ànim de proselitisme. Com 
que en el fons he estat un inconscient, 
no tinc un programa del tipus «ara faré 
això o faré allò perquè soc activista i 
perquè estic treballant per una comuni-
tat, per una causa».

L’any 2017 vas publicar Manual 
de bones maneres, on expliques 
de forma divertida com 
comportar-se. Com cal anar a 
una primera cita amb qui has 
contactat per una app?
Crec que a les primeres cites, depenent 
del que busquis —si vols una relació 
esporàdica, no cal parafernàlia perquè 
tothom va pel que va—, s’hi ha d’anar 
polit i no desplegar-se del tot. No par-
lis tota l’estona de tu, intenta escoltar 
i, molt important, no facis un examen. 
Hi ha gent que va a una cita i sotmet 
l’altre a un interrogatori per veure si 
aquell quadra amb el propi ideal. Això 
està passant moltíssim des de la irrup-
ció de les xarxes socials: la gent vol una 
cosa molt, molt, molt concreta. Doncs ja 
t’avanço, nena, que no trobaràs aquest 
algú tan específic, aquest ideal que estàs 
buscant, aquesta cosa platònica, perquè 
no existeix. T’hauràs de fotre. A més, 
no és una cosa del col·lectiu gai, això de 

tenir personatges ideals —excepte els 
ossos, amb les seves pròpies caracterís-
tiques—; no els necessitem per res. És 
molt millor i apassionant sorprendre’ns.

I de quina manera s’ha de trencar 
una relació de manera elegant, 
sense ser groller?
Aquí mana la necessitat de trencar. Si 
tens clar que has de trencar una relació 
perquè no ets feliç, et sents atacat, t’ha 
deixat d’agradar l’altre, has conegut una 
altra persona, n’estàs fins als nassos, o 
simplement estàs avorrit de la relació, 
potser has de ser groller per tal que l’al-
tre ho entengui. A més, facis el que facis, 
depenent de com sigui l’altre, tu podràs 
dir-li-ho amb molt bones maneres, amb 
molta estimació, però no ho entendrà. I 
si li ho dius grollerament tampoc no ho 
entendrà. Tu agafa i marxa. Que li quedi 
clar. No enredis la troca, no siguis escal-
fabraguetes, no facis allò del sí però no, 
d’«et torno a trucar» amb intermitènci-
es per compassió… Marxa, que l’altre ja 
s’espavilarà; hi ha psiquiatres, hi ha amics, 
hi ha mil maneres de sortir-se’n, però 
d’una relació que no t’agrada, marxa.

Cal anar al psiquiatra?
Al psiquiatra, sempre val la pena anar-hi. 
Tothom hi hauria d’anar. Jo em malfio de 
la gent homòfoba, però també em mal-
fio dels que em diuen que al psiquiatra 

no hi han d’anar. Doncs ja t’espavilaràs, 
guapa. Així estàs. Així estem els altres 
que t’hem d’aguantar!

Algun cop has dit que un 
dia sense vermut és un dia 
malaguanyat. 
És que un dia sense vermut —digues-li 
vermut, digues-li anar-te’n al cine— és 
un dia sense gresca. Aquí va un consell 
d’aquells cursis de coach d’estar per 
casa: un moment de gresca, de diver-
sió, al dia, l’has de tenir, inclús el dia del 
teu enterrament! Sobretot, aquells dies 
que dius «tinc una mandra horrorosa, 
no tinc ganes de veure a ningú, tinc 
una depressió de cavall, vaya merda de 
vida», és quan més cal sortir. Ves-te’n a 
fer un gintònic amb un col·lega imme-
diatament. 

Per cert, com va el teu idil·li amb 
el Toni Cruanyes al programa de 
TV3 Està passant?
Crec que es quedarà en això, en un idil-
li televisiu, perquè el Toni Cruanyes és 
un senyor que està molt assentat, amb 
el seu marit, el seu fill… És una persona 
d’ordre. I jo no soc una persona d’ordre. 
M’identifico més amb els personatges 
que viuen millor als marges, com aquells 
del llibre Lo mejor es lo peor, del ja desa-
paregut Alberto Cardín, que s’ho pas-
sen molt més bé. ■

Des de l’any 2014 Catalunya compta amb una llei per garantir els drets de les persones 
del col·lectiu LGTBI+, la Llei 11/2014, feta en col·laboració amb les entitats per canviar 
tota l’estructura d’un país. Han estat gairebé sis anys de transformació, principalment 
de les polítiques públiques i de la composició i distribució de les entitats LGTBI+ al 
territori català.

5 ANYS  DE L A LLEI 
CONTRA L’HOMOFÒBIA 

per Verònica Lafont i Roca

Manual de bones maneres.
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Aquest fet mostra que la implementació de la llei homogene-
ïtza les polítiques LGTBI+ a tot el territori, canvia estructures 
i, en conseqüència, es fa més difícil que les diferents ideologies 
que lideren aquestes institucions puguin canviar d’un dia per 
l’altra la feina que s’està fent des del 2014. Cal dir, però, que 
la rapidesa en aquesta transformació vindrà de la mà de la 
dotació de recursos. El fet de tenir pressupostos prorrogats 
no ha ajudat a transformar ràpidament aquesta realitat, i per 
tant l’homogeneïtzació encara està en procés, i sovint ha de 
comptar amb els recursos propis de les administracions i de la 
bona voluntat de les persones que les lideren.

Creixement de les associacions LGTBI+
La realitat de les entitats LGTBI+ del territori català ha can-
viat al llarg d’aquests sis anys. Abans de l’aprovació de la Llei 
11/2014, la majoria de les associacions estaven centralitzades 
a Barcelona i moltes d’elles estaven especialitzades en algun 
àmbit, ja fos VIH, lluita contra l’LGTBI-fòbia, famílies, etc. 
Aquestes entitats barcelonines coexistien amb unes poques 
associacions al territori, bàsicament a Girona, Reus, Vic i Lleida. 
Però a partir de l’aprovació de la Llei 11/2014, s’han creat noves 
entitats, moltes d’elles sorgides des de l’impuls de les adminis-
tracions, que animaven a les persones que participaven en les 
diagnosis dels plans LGTBI+ a vertebrar-se com a associacions 
per ser interlocutors i propulsors dels drets del col·lectiu en 
el seu municipi.

Moltes d’aquestes associacions rebien i gestionaven els casos 
d’LGTBI-fòbia detectats al territori. Sovint la gestió d’aquests 
casos es feia des de la precarietat i la falta de recursos. però el 
desplegament de la xarxa SAI ha permès que no siguin les vo-
luntàries d’aquestes entitats qui gestionin aquestes denúncies i 
incidències. Els SAI locals tenen la capacitat de professionalitzar 
aquestes atencions i a més de fer un treball socioeducatiu que 
compti amb la visió de tenir tots els recursos que hi ha a l’abast 
de les administracions i institucions, cosa que era impossible 
abastar sols des de les entitats.

A més, derivar usuàries del col·lectiu LGTBI+ a altres instituci-
ons ha permès fer un canvi en l’estructura d’aquestes associa-
cions. És important que les derivacions es facin acompanyades 
de formacions als professionals i que les estructures d’atenció 
millorin en qualitat i siguin el més perennes possible. De rebot, 
aquest canvi ha transformat la posició de les associacions, ja 
que ara poden fer un seguiment exhaustiu dels casos i pressi-
onar a l’administració perquè les atencions siguin de qualitat.

A la recerca de dades fiables d’LGTBI-fòbia
Un cop feta la mirada enrere, i veien què s’ha transformat, 
cal saber quin impacte ha tingut aquest canvi en la ciutadania. 
L’única manera de saber-ho és a través de les dades, per això 
és bàsic que la xarxa SAI faci públiques les dades referents a 
la quantitat d’atencions realitzades, el tipus de discriminació 
que han patit les persones, en quines ciutats, pobles, barris, de 
quines edats, quins gèneres, etc. L’avaluació d’aquestes dades 
permetrà conèixer, com a mínim, una part de la realitat que 
sacseja al col·lectiu LGTBI+.

Per altra banda, també cal fer públic el canvi en les estructures, 
conèixer quants professionals públics s’han format i respon-
dre a qüestions com: quins tipus de formacions s’han fet? S’ha 
avaluat el grau de coneixement un cop realitzada la formació? 
Quants plans i protocols han inclòs la mirada LGTBI+, i quants 
en falten per modificar? I així anar avaluant cadascun dels ob-
jectius que es poden trobar a la Guia d’Indicadors1.

La llei hi es i no és una quimera pensant que entre totes, admi-
nistracions i entitats, posant-hi els recursos necessaris, es pot 
canviar tot. ■

1. Pineda, M. (2019). Indicant el camí, Guia d’indicadors clau per a les 
polítiques LGTBI als ens locals. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

El 2005 va ser un any que va marcar l’inici d’avenços le-
gislatius llargament reclamats pel moviment LGTBI : el 
mes d’abril, s’aprovava a Catalunya la reforma de la llei 

d’adopció que permetia a les parelles del mateix sexe adop-
tar criatures; i el mes de juny d’aquest mateix any es reconei-
xia el matrimoni igualitari a tot l’Estat.

Reconèixer les parelles del mateix sexe
Van ser avenços importants, però no suficients, que donaven 
resposta a demandes concretes del col·lectiu LGTBI, el qual 
ja havia vist petits avenços amb la Llei d’Unions Estables de 
Parella (LUEP), però no seria fins al 2014, amb la llei de drets 
de les persones LGTBI, que es reconeixerien legislativament i 
es desenvoluparien aquests drets.

A Catalunya, des de la dita transició democràtica han estat les 
entitats LGTBI les que han liderat les reivindicacions que han 
impulsat petits avenços, el primer dels quals va ser la men-
cionada LUEP —posteriorment derogada i recollida al Codi 
Civil— l’any 1998. Amb ella, per primer cop eren reconegudes 
les parelles del mateix sexe, tot i que no va ser fins molt des-
prés que les diferents administracions es van animar a impulsar 
canvis per fer efectius els drets del col·lectiu LGTBI.

L’any 2004, es va crear el Consell Municipal LGTBI a l’Ajun-
tament de Barcelona, el primer consell municipal que enge-
gava la participació de les entitats. I l’any següent, el 2005, 
el Govern de la Generalitat posava en marxa el Programa 
per al Col·lectiu Gai, Lesbià i Transsexual —que uns anys 
més tard es convertiria en l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i 
No Discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Transgènere 
i Bisexuals—. Aquest va ser el primer òrgan executiu d’un 
govern i, alhora que es convertia en un referent internaci-
onal, va impulsar el primer Pla Interdepartamental per a la 
No-Discriminació d’Homosexuals i Transsexuals, base sobre 
la qual s’han desenvolupat les polítiques per a les persones 
LGTBI i la pròpia llei del 2014.

La gestació de la llei dels drets LGTBI
Sens dubte, el principal avenç legislatiu a Catalunya ha estat, 
precisament, l’aprovació de la llei 11/2014 Per a Garantir els 
Drets LGBTI i per Eradicar l’Homofòbia, la Bifòbia i la Trans-
fòbia —manca una menció explicita a la lesbofòbia, llargament 
reclamada i que era al text original—. Aquesta llei es va co-
mençar a gestar des del Govern l’any 2007 amb una volun-
tat d’àmplia participació de la societat. El llavors recent creat 
Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i 

VE
RÒ

NI
CA

 L
AF

ON
T 

I 
RO

CA
 É

S 
VI

CE
PR

ES
ID

EN
TA

 S
EG

ON
A 

DE
L 

CO
NS

EL
L 

NA
CI

ON
AL

 L
GT

BI
 D

E 
CA

TA
LU

NY
A

15  AN YS  D ’AVENÇOS  LEGISL AT IUS
per Carme Porta

18 19


