
MANIFEST PER LA IGUALTAT REAL DE TOTES LES PERSONES
28 DE JUNY, DIA DE L’ORGULL LGTBIQ+ 

El 28 de juny de 1969 es van produir diverses revoltes a Stonewall (EEUU) per a denunciar 
la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTB+. Des d’eixa data, les 
organitzacions socials commemoren a tot el món l'Orgull LGTB+, per reivindicar els drets, 
la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. En tots 
els casos, la data del 28 de juny s’ha convertit en un exercici de visibilitat que permet 
l’afirmació social del col·lectiu LGTBI+

49 anys després, i tot i ser un país capdavanter en reconèixer drets a lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals, queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real. 
Mig segle després d’aquelles primeres mobilitzacions, encara hem de sortir als carrers, per 
oferir una mostra de visibilitat col·lectiva i d’afirmació front una societat que encara 
funciona amb patrons i esquemes de caràcter masclista i heterosexista. 

És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser 
els i les màximes responsables del fet que ara mateix existisquen certs drets reconeguts a 
les persones LGTB i l’existència d’iniciatives de les diverses administracions, des de l’àmbit 
municipal a l’europeu que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col•lectiva per 
la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania. 

No obstant això, l’assetjament que les persones LGTB continuen patint a les aules, la 
discriminació al treball i l’exclusió de serveis públics (especialment sanitaris) són alguns 
exemples de situacions de desigualtat amb què continuem trobant-nos. 
Ja hem donat un pas important al nostre territori, amb la aprovació de la Llei integral de 
dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat Valenciana promoguda per la 
Conselleria de Polítiques Inclusives i que vetla pels drets de les persones trans. 
Però serà necessària una llei integral a nivell estatal que aborde tota la problemàtica des 
d’una perspectiva general (sanitària, educativa, laboral, etc.) 

Conscients de les múltiples discriminacions que les persones LGTB pateixen només per 
ser-ho al carrer, al treball, dins la família o a l’escola, estem obligats a reaccionar davant 
qualsevol intent de retrocés social o retallada en les polítiques d’igualtat. 
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Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals s’oposen a l'avanç de la 
igualtat, que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat 
generalitzada, la igualtat social i real del col•lectiu LGTBI és encara una assignatura 
pendent que cal abordar amb urgència i decisió. 
La LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en les aules, les llars,  a les 
xarxes socials, als centres d'oci i de treball, i fins i tot, a les administracions i serveis 
públics. De nou, aquest 28 de juny, és necessari un suport explícit a les demandes i 
necessitats de la població LGTBIQ+. 

Cal seguir treballant amb l’objectiu comú de preservar la igualtat i la llibertat de tota la 
ciutadania. No s’ha de produir cap discriminació per motiu de sexe, identitat de gènere o 
orientació sexual. No consentirem cap retrocés legal que discrimine les persones en funció 
de la seua orientació sexual, ni deixarem de lluitar pel ple i efectiu reconeixement de la 
igualtat jurídica de les totes les persones. 

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un paper en
la normalització del col•lectiu LGTB, sent un referent d'integració i lluita contra la 
discriminació. Per això és necessari el nostre compromís a l’hora de donar resposta a la 
població LGTB en tot allò que siga de la nostra competència. Per tot això, i com a institució
pública, ens comprometem a: 

- Donar suport de manera activa a l'associacionisme LGTB+, especialment entre la 
joventut, així com atendre les seues demandes i propostes de forma real i activa. 
- Engegar mesures per promoure el respecte i la tolerància cap a les diferents formes 
d’estimar i sentir dins les iniciatives culturals i festives. 
- Reivindicar una educació que atenga la diversitat com a requisit per a crear un espai 
educatiu on imperen els valors democràtics i de tolerància, on s’incloga la defensa de la 
diversitat familiar i lluitant contra qualsevol mena de discriminació.  
- Realitzar una denúncia explícita contra l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, així 
com expressar la màxima implicació per eradicar aquesta xacra social.

Exigim llibertat, igualtat, justícia i respecte. Tots i totes som persones iguals en la nostra 
diversitat.

Benicarló, 28 de juny de 2018


