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Acte amb motiu del dia internacional 
contra l’homofòbia 

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 

Consellera, vicepresident, diputades, diputats, membres del cos consular, membres 

dels mossos d’esquadra, autoritats, senyores i senyors, és un honor per al Parlament 

acollir un any més aquest acte del dia internacional contra l’homofòbia. 

El Parlament ha reiterat diverses vegades el seu compromís amb la lluita contra la 

discriminació per raó d’orientació sexual o d’identitat de gènere, i ho ha fet amb 

declaracions, adherint-se a manifestos... Ho ha fet amb la paraula, però especialment 

amb fets, i crec que el millor exemple és la llei de la qual hem parlat, la llei del 2014, 

la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 

i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, una llei pionera a l’estat espanyol, 

una llei transversal, una llei de gran abast que va ser possible gràcies especialment 

a les persones i les entitats que durant anys van lluitar i van empènyer les institucions 

per tirar-la endavant. 

Per sort, a Catalunya tenim una societat civil que sempre –sempre– ha lluitat per 

defensar els drets i les llibertats. I, evidentment, també els drets i les llibertats 

d’aquests col·lectius. Tots també sabem, però, que amb una llei no n’hi ha prou per 

lluitar contra la discriminació. Amb una llei no n’hi ha prou, malgrat que aquesta és 

una bona llei, malgrat que, com també ha dit la consellera, és una llei transversal 

que es desplega en tots els àmbits. Evidentment, però, encara falta acabar de 

desplegar-la i encara necessita finançament. I per això les entitats continuen 

empenyent, perquè volen que s’acabi de desplegar. Les institucions i el govern hi 

treballen, i el Parlament ha instat moltes vegades el govern perquè acabi de 

desenvolupar-la.  

I en aquest cas sí que podem dir que hi ha una veritable cooperació entre el 

Parlament, el govern i els municipis. Perquè aquest no és un repte d’una institució o 

una altra, d’un partit polític o un altre. És un repte de país. Lluitar contra la 

discriminació per orientació sexual és un repte de país. Perquè, malauradament, 

encara patim agressions. I agressions greus, desoladores. I dic “patim” perquè quan 

hi ha una agressió contra una persona no és una agressió contra aquella persona ni 
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contra aquell col·lectiu. És una agressió contra la societat, contra una societat que 

lluita contra la discriminació i que lluita perquè tothom pugui exercir els seus drets i 

les seves llibertats. Perquè, com a societat, hem de defensar, i defensem, les nostres 

llibertats, però també les dels altres.  

Perquè les llibertats, no n’hi ha prou a proclamar-les. Cal garantir-les i exercir-les. I 

cal també una cosa molt important, que és la més lenta, que és la que hem de fer 

entre totes i tots: posar fi als estereotips, als prejudicis, canviar les actituds i els 

valors. Perquè les actituds i els valors es mantenen o es canvien cada dia, entre totes 

i tots, amb petits gestos, al nostre entorn, a la família, a casa, a la feina, a les 

institucions. Cada dia. Cada dia es poden canviar les actituds i els valors. Per tant, 

siguem-ne conscients i no permetem ni una burla, ni una paraula mal dita, ni una 

discriminació. No permetre-ho és a les nostres mans.  

Estic segura que totes les persones que som aquí compartim que és difícil, que ens 

falta molt camí. Ho ha dit la consellera. Però també compartim, estic segura que tots, 

que amb la nostra actitud, amb la nostra feina, amb el nostre exemple, podem ajudar 

perquè la situació canviï. Realment, arribar a aquesta societat sense discriminació 

que tots volem... Perquè estic segura que aquí tots compartim que ens agradaria que 

no haguéssim de celebrar més el dia contra l’homofòbia. Això és el que ens agradaria. 

Ens agradaria viure en un país de persones lliures, on tothom pogués estimar 

lliurement. I això ho podem aconseguir, però ho hem de fer possible nosaltres cada 

dia. I, per tant, les institucions hi treballem i hi continuarem treballant. Fem, però, 

que aquest sigui de veritat un repte de totes i tots, de la nostra societat.  

Moltíssimes gràcies per ser aquí. I demà, que és el dia internacional contra 

l’homofòbia, comencem tots i cadascun de nosaltres la nostra lluita contra la 

discriminació. Contra totes les discriminacions, però demà especialment contra la 

discriminació per orientació sexual.  

Moltes gràcies. 


