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La ciutat de Barcelona és una de les 
millors posicionades de l’estat en 
portar a terme polítiques públiques 
LGBT  
 

 El regidor de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona ha presentar 

aquesta tarda l’informe “Les polítiques públiques LGBT a les ciutats 

europees” amb l’objectiu d’obtenir una imatge de quines són les 

relacions de les organitzacions LGBT amb els ajuntaments de les 

seves ciutats. 

 El Pla Municipal per al col·lectiu Lesbià, Gai, Bisexual i Transsexual 

(LGBT) respon al conjunt de polítiques públiques de l’Ajuntament de 

Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania de 

les persones que pertanyen a aquest col·lectiu. 

 

Un dels objectius del Programa d’Actuació Municipal (PAM) de la regidoria de 

Drets Civils es aprofundir en la promoció, la defensa i la garantia dels drets 

de ciutadania i les llibertats públiques des de les competències pròpies del 

govern local, incorporant en tots els àmbits d’actuació municipal la perspectiva 

dels drets humans.  

 

Una de les mesures per portar aquest objectiu a terme és l’elaboració del Pla 

Municipal per al col·lectiu Lesbià, Gai, Bisexual i Transsexual (LGBT), una 

iniciativa pionera que respon al conjunt de polítiques públiques de l’Ajuntament 

de Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania de 

les persones homosexuals i transsexuals de la ciutat de Barcelona, des de 

les competències pròpies del govern local, coordinant les polítiques de les 

diverses àrees, sectors, instituts i empreses municipals respecte aquest 

col·lectiu. Amb aquest pla, Barcelona serà la primera ciutat europea que 

elaborarà, de forma participativa, un pla d’aquestes característiques. 

 

La primera fase del pla consisteix en l’elaboració d’un diagnòstic de la situació 

del col·lectiu LGBT  de la ciutat de Barcelona. En el marc d’aquesta primera 
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fase, el regidor de Drets Civils, Joaquim Mestre, ha presentat aquesta tarda 

l’informe “Les polítiques públiques LGBT a les ciutats europees”. Aquest  

informe està basat en les enquestes realitzades a més a de 30 ciutats 

europees, incloent-hi de l’estat espanyol. Per aquest motiu es tracta més d’una 

visió preliminar amb  l’objectiu d’obtenir una visió sobre les polítiques públiques 

de les administracions locals europees respecte el col·lectiu de persones 

LGBT. 

 

Conclusions 

 

Segons el resultat dels qüestionaris, respostos per les entitats LGBT de les 

ciutats, la ciutat de Barcelona destaca per la seva bona posició en portar a 

terme polítiques públiques LGBT, com per  exemple:  

- L’elaboració del Pla Municipal per al col·lectiu Lesbià, Gai, Bisexual i 

Transsexual (LGBT). 

- L’any 2004 es va crear el pioner Consell Municipal de Gais, Lesbianes, i 

Homes i Dones Transsexuals. 

- La tasca de suport al món associatiu LGBT de la regidoria de Drets 

Civils que, a més de les línies de subvencions a les diferents activitats 

de les entitats, ha signat convenis de col3laboració anual amb dues de 

les entitats més actives. 

- Declaracions institucionals de la Corporació Municipal. 

- El recolzament municipal el Dia de l’Orgull Gai. 

 

Els 15 primers països de la UE i Noruega tenen una llarga tradició de moviment 

LGTB, un fet que ha facilitat que quasi en tots els casos les administracions 

públiques hagin pres com a pròpia la promoció dels drets de les persones 

LGTB. Escandinàvia i Holanda representen exponents especialment avançats, 

països on el nazisme no va arribar a destruir el moviment homosexual dels 

anys 30, que després de la Segona Guerra Mundial va seguir actiu. 

 

Exemples notables d’aquesta llarga tradició d’actuació política nord-Europea 

envers les persones LGTB és el nomenament d’un “Defensor de la comunitat 

LGTB” ( Homosexombudsman) a Suècia (1999) o el reconeixement pioner del 

dret de matrimoni entre persones del mateix sexe a Dinamarca (1989). Però 

dins l’UE també existeixen països en què el pes de les jerarquies religioses, 

l’existència de dictadures i un cert conservadorisme social han impedit un 

desenvolupament positiu del compromís institucional amb el moviment LGTB, 

com és el cas de Portugal, Itàlia, Grècia. 
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Finalment, a Rússia, les repúbliques exsoviètiques i a Turquia existeix encara 

un gran endarreriment respecte el reconeixement de drets bàsics a les 

persones LGTB, amb prohibicions de manifestacions pel 28 de juny a Varsòvia, 

Riga o Moscou. Una situació que es deu tant a l’herència exsoviètica 

(l’estalinisme va cultivar l’homofòbia donant continuïtat als vells prejudicis 

ancestrals, previs a la revolució de 1917), com al pes de les jerarquies 

religioses (també homòfobes) que durant el comunisme van ser un focus 

d’oposició política i han sortit enfortides de la transició a la democràcia 

afermant valors socials molt conservadors i de rebuig de lesbianes, gais, 

bisexuals i transsexuals. Finalment, pel que fa a Turquia, malgrat ser una 

societat laica el pes del islamisme no ha permès avançar gens al moviment 

LGTB, que encara es veu obligat a sobreviure entre la legalitat i la il·legalitat. 

 

Àrea Escandinava. 

 Les ciutats disposen de canals de participació i de relació a través d’una 

persona delegada. 

 Els ajuntaments implementen plans d’acció o de polítiques específiques 

per a la comunitat LGTB. 

 Les valoracions de les organitzacions LGTB respecte a l’actuació 

municipal són molt positives. 

 Les valoracions positives de les accions dels ajuntaments fan referència 

les campanyes de sensibilització i no existeixen crítiques. 

 El principal repte de futur identificat és lluita contra la discriminació. 

Europa Central. 

 Els ajuntaments disposen de canals de participació i de relació a través 

d’una persona o comissió delegada. 

 Els ajuntaments implementen plans d’acció o polítiques específiques 

envers la comunitat LGTB. 

 Les valoracions de les organitzacions són generalment satisfactòries. 

 Les valoracions positives de les accions de l’ajuntament fan referència 

les campanyes de sensibilització i a l’aposta política. En canvi, les 

crítiques es dirigeixen a la manca de recursos específics i al retard en 

l’aplicació dels compromisos polítics. 

 Els principals reptes de futur identificats són la lluita contra la 

discriminació i l’atenció a persones LGTB immigrants. 

 Arc de l’Est. 

 Els ajuntaments no disposen de canals de relació o de representació de 

les organitzacions i no implementen cap tipus de pla d’acció o de 

polítiques específiques envers la comunitat LGTB. 

 Les organitzacions tenen valoracions molt negatives de l’activitat dels 
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 ajuntaments. 

 Les valoracions positives de les accions dels ajuntaments fan referència 

al reconeixement de drets (llibertat de celebració del 28J). En canvi, les 

crítiques es dirigeixen a la manca de suport a les associacions i de 

compromís polític. 

 Els principals reptes de futur identificats són la consecució d’una major 

dotació de recursos i el recolzament a les associacions. 

 

Eix Mediterrani. 

 A les ciutats espanyoles en què hi ha una bona relació entre l’ajuntament 

i les organitzacions existeixen canals de participació o de relació a través 

de persones delegades poc especialitzades. 

 En molt poques ciutats hi ha plans d’acció específics i en els casos en 

què existeixen compten amb recursos molt limitats. 

 Hi ha una heterogeneïtat d’opinions sobre l’actuació dels ajuntaments 

acusada, tot i que existeix una correspondència força clara entre 

l’existència d’estructures específiques de relació amb les organitzacions 

LGTB i les valoracions positives de l’actuació dels ajuntaments per part 

d’aquestes. 

 Les valoracions positives de les accions dels ajuntaments fan referència 

a les ajudes econòmiques i la col·laboració en l’organització del 28J. En 

canvi, les crítiques es dirigeixen a la manca de recursos específics. 

 Els principals reptes de futur identificats són la lluita contra la 

discriminació i l’impuls de campanyes de sensibilització. 

 

 


