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GLOSSARI

Al llarg del document s’utilitzen expressions i conceptes relatius a diversos àmbits, però específics 
en aquest informe. A continuació se’n presenten els principals per tal que quedin clarificats prèviament 
a la seva lectura.

Atesa la complexitat d’aquest informe el glossari s’organitza per àmbits. Els àmbits són: tipus de 
discriminació, drets, diversitats sexoafectives i d’identitat i expressió de gènere, i altres conceptes 
relacionats amb la LGTBI-fòbia i l’activitat de l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH).

Tipus de Discriminació

•  Discriminació per error: Situació en què una persona o un grup de persones són objecte de 
discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com a conseqüència 
d’una apreciació errònia.
•  Discriminació per associació: Situació en què una persona és objecte de discriminació per 
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com a conseqüència de la seva relació 
amb una persona o un grup LGBTI.
•  Assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere: 
Qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere 
d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva 
integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu 
o molest.
•    Vexació: En el codi vigent a l’Estat espanyol, infracció castigada com a falta, consistent a amenaçar, 
perseguir, perjudicar o fer patir algú.
•   Bullying: Assetjament entre iguals en l’àmbit escolar.

Drets

•  Llei 11/2014: Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Coneguda com a 
Llei contra la LGTBI-fòbia.
•    Drets sexuals i reproductius:  Ús dels drets humans en pro de la salut sexual i la salut reproductiva. 
Des de la Conferència Mundial de la Dona de Pequín el 1995 són una part indissoluble dels drets 
humans.
•    Deure d’intervenció: Deure a què es fa referència als articles 10 i 11 de la Llei 11/2014. Els professionals 
a què fa referència l’article 10, al títol II, “Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de 
les persones LGBTI”, al capítol 1, referent a professionals que actuen en àmbits sensibles, si tenen 
coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència per 
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als 
cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.

Diversitats sexoafectives i d’identitat i expressió de gènere

•   LGTBI: Relatiu a persones lesbianes, gais, trans*, bisexuals i nascudes amb genitals intersexuals. 
En endavant LGTBI.
•    LGTBI-fòbia: Concepte que agrupa la lesbofòbia, l’homofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la interfòbia.
•   Identitat de gènere: Sentiment de pertinença a un gènere determinat.
•  Reassignació de gènere: Procés mitjançant el qual una persona trans* pot modificar les seves 
característiques anatòmiques sexuals per adaptar-les a les del gènere amb el qual s’identifica.
•  Disfòria de gènere: Concepte utilitzat pel Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals 
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(DSM-V) i la Classificació internacional de malalties (ICD-10) per classificar la realitat trans* com a 
malaltia mental.
•  Trans*: Terme paraigua que es refereix a transsexuals i transgèneres.
• Cissexual: Persona que se sent del gènere que li va ser atribuït en néixer segons les seves 
característiques biològiques.
•   Homosexualitat: Persona que només sent atracció sexual o només té relacions sexoafectives amb 
persones del seu mateix sexe.
•   Bisexualitat/Plurisexualitat: Són aquelles identitats/orientacions sexoafectives que es caracteritzen 
per la capacitat de sentir atracció sexual i/o afectiva cap a persones de més d’un gènere, no 
necessàriament a la vegada, ni de la mateixa manera, ni en la mateixa intensitat.

Altres conceptes

•  Àrea LGTB: Àrea responsable de l’àmbit LGTB que formava part de la Secretaria de Família del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

•  Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació: Fiscalia de Barcelona que s’ocupa dels delictes d’oci i 
discriminació. A l’informe s’hi fa referència com a Fiscalia.
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1. INTRODUCCIÓ

El present informe respon a la situació de la LGTBI-fòbia a Catalunya del 2016 segons el seguiment 
que en fa l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH).

Aquest és el segon informe íntegre que es fa des de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 11/2014 
i es fa amb una metodologia íntegrament científica, tant pel que fa al registre i la recollida de les 
incidències com al seu procés i la seva anàlisi.

Així doncs, aquest treball constitueix la memòria antidiscriminatòria relativa a l’any 2016, en la 
mesura que recull, documenta i analitza les incidències de LGTBI-fòbia a Catalunya i comunicats a 
l’OCH, així com altres incidències de les quals l’entitat ha tingut coneixement directe, encara que no 
hagi estat a través d’una comunicació de denúncia.

Aquest informe és el pols de la realitat del col·lectiu LGTBI i la LGTBI-fòbia a Catalunya fet des de 
l’àmbit associatiu i no institucional. El 2016 ha estat un any en què, després de la tasca feta durant el 
2015 al voltant dels drets sexuals i reproductius de les persones LGTBI, l’OCH ha participat en el cas 
concret d’una dona trans a qui es negava l’accés a la vaginoplàstia segons criteris interns i en el cas 
d’una parella de dones a les quals es negava l’accés a les tècniques de reproducció assistida malgrat 
que ja estava en vigor la Llei 11/2014. S’han fet passes importants en aquest sentit, aprovant un nou 
protocol d’accés a les tècniques de reproducció assistida i presentant el procés d’elaboració del nou 
model d’atenció en salut de les persones trans per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. Però no només això, sinó que també s’ha desenvolupat un protocol d’aplicació en l’àmbit 
educatiu de Catalunya sobre bullying i, en temes d’infància, s’han començat a incorporar mesures de 
garantia de drets dels infants trans, com ara la normativa perquè a la targeta sanitària pugui constar 
el nom sentit de la persona, o que a les escoles el nom i la identitat de la persona trans sigui respectada 
i utilitzada com a oficial en tota la documentació relativa a l’infant.

El 2016 també ha estat l’any en què ha començat a aflorar la realitat del bullying LGTBI-fòbic, amb 
moltes incidències relatives a aquesta situació que visibilitzen les necessitats dels infants LGTBI en 
l’àmbit educatiu i sobretot obren la porta al treball pels drets dels infants LGTBI en els centres escolars 
de Catalunya.

És per tot això que el present informe ha centrat una part important de la seva atenció en els 
canvis i la realitat de les persones trans, així com a reflectir la situació del bullying LGTBI-fòbic a 
Catalunya. Aquest informe presenta una mirada dirigida a algun àmbit temàtic i la intenció és que 
es doni continuïtat a aquesta proposta en propers informes. Realitzar un informe amb una o altra 
mirada implica investigar i/o visibilitzar la realitat d’un àmbit o temàtica a través de les eines que 
proporciona el mateix informe. Per a aquest 2016, ha significat una anàlisi més centrada en la realitat 
de les persones trans i el bullying LGTBI-fòbic a partir d’algunes eines concretes, especialment pel que 
fa al contrast qualitatiu de l’informe, on hi ha entrevistes específiques sobre el tema i una entrevista 
concreta al Síndic de Greuges amb aquesta mirada, però també ha permès reflectir el treball de 
l’OCH durant el 2016, concretat a través de l’exposició d’una bona pràctica. Així doncs, per primer cop 
s’incorpora un nou punt d’anàlisi, que és la bona pràctica i que aquest any permet valorar i visibilitzar 
la tasca que s’ha fet des de l’Oficina d’Atenció a la Víctima i l’acompanyament psicològic i social a 
persones víctimes de LGTBI-fòbia. En aquest sentit, atesa la mirada temàtica exposada, s’ha dut a 
terme una bona pràctica d’acompanyament d’un menor trans en el seu procés d’acceptació i inici del 
seu trànsit, feta amb l’equip d’acompanyament psicològic i social de l’OCH.

Pel que fa a la resta de l’informe, durant el 2016 s’ha mantingut el sistema de recollida, estudi i 
anàlisi de les dades basat en metodologia científica i supervisat pel Departament de Psicologia Social 
de la Universitat Autònoma de Barcelona que es va iniciar el 2015. És per aquest motiu que les dades 
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obtingudes per a aquest 2016 són comparables a les dades corresponents de l’informe de 2015. Així 
doncs, en l’apartat del contrast qualitatiu s’inclou l’anàlisi de la comparativa entre les dades de 2015 
i de 2016. 

Val a dir que durant el 2016 l’OCH ha hagut de romandre tancat durant quasi quatre mesos per 
causes alienes a l’entitat, fet que ha dificultat l’atenció a totes les persones que s’haurien atès si no 
hagués estat per aquesta situació.

Per a aquest 2016 s’inclouen noves dades per a l’anàlisi. D’una banda s’ha inclòs l’edat en la recollida 
de les dades i s’ha aconseguit recollir aquesta informació en el 50% de les incidències registrades. 
D’altra banda, el 2016 ha estat el primer any en què l’OCH ha tingut un servei d’acompanyament 
psicològic al llarg de tot l’any, de manera estable i sostenible, i és per aquest motiu que s’han pogut 
incloure dades sobre aquest servei. En ambdós casos, per tant, són dades que es pretenen seguir 
recollint i analitzant en els propers anys i informes. El detall d’aquestes dades es desenvoluparà en 
l’apartat corresponent sobre la metodologia d’aquest mateix informe.

Per a aquest 2016, s’ha treballat en col·laboració amb una gran diversitat d’administracions, entitats 
i altres organitzacions, fet que permet la recollida de la gran majoria d’incidències denunciades 
i l’atenció a altres incidències que, malgrat no estar denunciades, queden registrades per al seu 
coneixement.

L’OCH ha treballat amb tots els agents implicats en les incidències registrades, especialment aquelles 
en què hi ha hagut una denúncia, derivant-les a les administracions i/o institucions corresponents i 
que inclouen: l’àrea LGTB i la Direcció d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya, el cos de Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament de Barcelona —que, a més, aquest 
2016 ha donat suport a la tasca de l’OCH a través d’un conveni amb dotació econòmica—, l’Oficina per 
la No Discriminació de Barcelona, la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació de Barcelona, el Síndic de 
Greuges de Catalunya i la Síndica de Barcelona, diversos ens locals d’arreu de Catalunya, especialment 
ajuntaments, i sindicats que treballen la LGTBI-fòbia. 

Finalment, cal indicar que, tot i que l’àmbit directe d’actuació de l’OCH és Catalunya, es reben casos 
d’altres territoris, com ara d’àmbit estatal, de les illes Balears i d’altres territoris. No obstant això, 
aquest informe exposa dades exclusivament de Catalunya relatives al 2016.
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2. OBJECTIUS I METODOLOGIA

2.1  OBJECTIUS
L’informe Estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya 2016 es marca tres objectius principals: Fer un seguiment 

de l’aplicació del marc legal a Catalunya i la seva afectació sobre la realitat de la LGTBI-fòbia, obtenir 
un diagnòstic de tipus quantitatiu a través de la quantificació i classificació dels casos denunciats, 
i, finalment, aconseguir un diagnòstic d’orientació qualitativa a través de l’anàlisi dels documents i 
d’una labor de recerca mitjançant entrevistes. Tot això amb la finalitat addicional de procurar una 
sèrie de conclusions i recomanacions que, al costat de l’annex, tanquen aquest document.

Marc legal a Catalunya
A pesar que aquest informe no es tracta d’un document jurídic, ja és el segon informe que analitza 

el marc legal i la seva afectació en les incidències registrades relacionades amb la LGTBI-fòbia a 
Catalunya. En el capítol 3 d’aquest informe es fa un recorregut descriptiu que permet identificar els 
elements principals de la Llei 11/2014, així com altres normatives que condicionen la situació social de 
les persones LGTBI a Catalunya, i s’hi inclou un apartat de resum sobre els aspectes legals, una anàlisi 
amb relació a la dimensió social de la Llei i, finalment, una explicació de la relació d’aquest informe 
amb l’esmentat text legal.

D’aquesta manera, el cos legal és pres en consideració en totes les parts de l’estudi, i ofereix un 
punt de vista transversal amb l’objectiu d’ajudar en la seva comprensió pràctica i contextualitzar 
correctament el marc legal en el qual es desenvolupen les persones LGTBI.

Diagnòstic quantitatiu - Memòria 2016
Aquesta part de l’informe constitueix la memòria que l’OCH ha fet mitjançant la recepció i la 

classificació de les incidències recopilades per l’Observatori durant l’any 2016. En aquesta oportunitat 
destaca la metodologia en la recollida de dades, la seva classificació i la seva anàlisi amb l’objectiu 
d’oferir una imatge objectiva de l’estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2016.

Aquest 2016 la recollida, el tractament i l’anàlisi de les dades ha seguit la metodologia iniciada el 
2015. Per això aquest informe inclou la comparació de les dades de 2015 i 2016 en quasi tots els ítems: 
dades globals, per àmbit, per col·lectiu i per províncies. 

A més, el 2016 s’ha començat a recollir l’edat de les persones que registraven incidències, de 
manera que s’ha aconseguit l’edat del 50% de les persones que han omplert la fitxa de consulta per 
deixar constància d’una possible situació de LGTBI-fòbia. Malgrat ser un registre limitat, només de 
42 persones, s’ha valorat que era una informació prou important com per comunicar-la en aquest 
informe. No obstant això, cal assenyalar que són dades amb informació molt limitada i que, ara per 
ara, només es poden prendre de manera informativa i no tant com a anàlisi d’una realitat. 

Una altra dada de nova incorporació és la relativa a la victimització. En aquest sentit, el 2016 ha 
estat el primer any amb un servei d’acompanyament psicològic estable i sostingut, que ha permès 
donar resposta com a oficina d’atenció integral a la víctima. És per això que s’ha volgut visibilitzar 
aquesta tasca de forma quantitativa, i també perquè aporta informació sobre la importància d’aquest 
acompanyament per a moltes víctimes, tant si hi ha denúncia com si és una situació de victimització. 

Finalment, cal afegir que aquest informe ofereix dades corresponents a les incidències recollides 
durant l’any 2016 només al territori català. Val a dir, però, que les incidències d’Internet i xarxes socials 
en moltes ocasions poden afectar més enllà del territori català; no obstant això, s’han comptabilitzat 
aquelles en què les víctimes afectades resideixen a Catalunya.

En l’anàlisi quantitativa s’ofereixen les dades de l’any que cobreix aquest estudi, distribuïdes en 
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diferents categories i criteris de classificació. 

Aquestes dades suposen una radiografia quantitativa molt interessant per apropar-se al fenomen 
de la LGTBI-fòbia en la Catalunya d’avui.

Diagnòstic social: contrast qualitatiu
Amb la intenció de procurar una visió més exhaustiva sobre el que suposa el fenomen de la LGTBI-

fòbia per a les persones a Catalunya, aquest informe afegeix al seu contingut una petita recerca de 
tipus qualitatiu.

En primer lloc i a manera d’exposició d’antecedents que justifiquen la recerca, en el capítol 5 es fa un 
recorregut a través de quinze incidències destacades recollides durant el 2016 per l’OCH.

Aquest punt s’inclou amb l’objectiu de posar de manifest com les comunicacions d’incidències 
recopilades constitueixen únicament una part de la LGTBI-fòbia que de fet existeix en la societat.

En passats informes s’analitzaven 10 incidències en els estudis de cas, i en el present informe 
aquesta xifra s’ha augmentat a 15. Malgrat que el nombre total d’incidències registrades és menor, la 
diversitat i intensitat de les situacions que s’han registrat han fet necessària aquesta ampliació per 
tal de cobrir tota la diversitat de col·lectius i subcol·lectius afectats, àmbits on es produeix la LGTBI-
fòbia, itineraris que fan les diverses incidències i casos rellevants i/o estratègics sobre la realitat de 
les persones LGTBI i la LGTBI-fòbia a Catalunya.

Una vegada fet això, es dona pas a la recerca, la qual s’ha realitzat a través d’entrevistes 
personalitzades a persones del col·lectiu LGTBI. La finalitat que es pretén amb això és la de conèixer 
a través del relat la situació real de LGTBI-fòbia en la vida de persones comunes, ja siguin lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals o nascudes amb genitals intersexuals. Aquest 2016 s’inclou entre 
aquestes entrevistes una d’específica a l’adjunt general i l’adjunta d’Infància al Síndic de Greuges de 
Catalunya per tal d’analitzar els dos anys i mig de l’aprovació de la Llei 11/2014 i la seva implicació en 
el compliment de la Llei, des de l’expertesa d’una institució que té, entre altres funcions, la de garant 
de la Llei i dels drets de les persones LGTBI.

Gràcies a aquesta reflexió múltiple que té en compte tant les eines quantitatives com les qualitatives, 
el resultat de l’informe és un diagnòstic rigorós i complet dins de les seves capacitats. Tot això amb 
l’objectiu de mostrar d’una manera veraç i fundada el que anuncia el seu títol: L’estat de la LGTBI-fòbia 
a Catalunya el 2016.

2.2 METODOLOGIA
Cada incidència es registra segons la descripció que en fa la víctima i, per tant, les dades se centren 

en la incidència i no en la víctima. Per aquest motiu, l’anàlisi per col·lectius es fa en funció del fet 
i no de la identitat autoreportada de la víctima. Així doncs, per tal de tenir en compte la diversitat 
afectivosexual i d’identitats de gènere, així com les diferents tipologies de discriminació, els col·lectius 
descrits són: generalista (quan afecta tot el col·lectiu LGTBI o una gran part d’aquest), home gai/
bisexual, dona lesbiana/bisexual, persona bisexual, persona trans* i persona heterosexual.

Els casos amb relació a Internet i els mitjans de comunicació afecten el total del territori; per aquest 
motiu no se’ls pot assignar un territori determinat i, per tant, queden fora de l’anàlisi territorial de les 
incidències.

En el cas de la secció quantitativa de l’informe, el mètode aplicat ha estat el de la recepció i 
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registre per escrit de les comunicacions de denúncia sobre la base de criteris estandarditzats a 
través d’una fitxa de registre per a cada incidència. 

Fitxa de consulta
La fitxa de consulta  és la manera a partir de la qual des de l’Observatori Contra l’Homofòbia es 

recullen totes les dades possibles de cada agressió comunicada, sempre per un mitjà escrit (aplicació 
web de l’observatori o correu electrònic a och.observatori@gmail.com).

En aquesta fitxa es recull un seguit de dades que posteriorment serveixen per tenir un registre 
complet i ordenat de cada una de les situacions i per poder analitzar, posteriorment, l’estat de la 
LGTBI-fòbia dins del territori català. És a partir d’aquestes fitxes que és possible fer estudis generals 
pel que fa a les poblacions, els col·lectius afectats o els àmbits d’incidència.

Un primer bloc és format per les dades de la persona o entitat denunciant, així com també per les 
dades de la persona o col·lectiu agredit (cal indicar que denunciant i agredit/da poden ser la mateixa 
persona o no). En aquest bloc es recull el nom, l’adreça i el contacte de la persona denunciant i de 
la persona agredida, la data d’arribada de la denúncia i el col·lectiu del qual forma part l’agredit 
o agredida (cal indicar que el col·lectiu és el que està relacionat amb la denúncia i no el col·lectiu 
autoreportat) i l’edat de la víctima.

Un segon bloc és el resum de la incidència, el qual inclou un extens espai per a la descripció completa 
dels fets i recull el lloc, la data i l’hora dels fets, així com també les dades de la persona agressora (si 
es tracta d’un/a particular, una empresa, una entitat, una institució privada, una institució pública o 
altres).

A continuació també es recull l’estat o l’afectació emocional de la persona després d’haver patit 
l’agressió, el qual el nostre equip psicològic classifica des d’inexistent fins a molt greu. Aquesta 
informació la pot aportar directament l’afectat o afectada o pot ser avaluada per l’equip de psicologia 
de l’OCH en el cas que el registre de la incidència sigui fet presencialment. Això permet tenir informació 
important en aquest sentit a l’hora de preparar un suport psicològic adequat des de l’equip de 
psicologia de l’OCH en el cas que la persona el sol·liciti.

Seguidament es recull informació sobre les proves aportades (fotografies, correus electrònics, 
comunicats mèdics, etc.). Pel que fa als comunicats mèdics, des de l’OCH es recomana que la persona 
agredida vagi a urgències després d’haver patit l’agressió per tal que sigui avaluat el seu estat físic i 
psicològic i sigui recollida aquesta informació en un comunicat mèdic. Totes aquestes proves són útils 
en el cas que s’hagi d’arribar a actuar judicialment.

Un cop es registra tota la informació de la incidència, l’OCH decideix si queda registrada com a 
agressió LGTBI-fòbica o no, ja que pot donar-se el cas que algunes de les incidències, tot i ser fets 
discriminatoris, no compleixin el perfil que registra l’OCH. Casos com aquests poden ser, per exemple, 
una agressió per motius personals o una agressió a una persona LGTBI per algun motiu totalment aliè 
a la LGTBI-fòbia.

També es podria donar el cas que una persona no LGTBI pateixi una agressió o una discriminació 
per error i/o associació. És a dir, l’agressor el/la discriminaria pensant-se que és una persona LGTBI i 
actuaria amb odi i discriminació independentment de l’orientació o identitat de gènere de la víctima. 
En aquest cas sí que es registraria la incidència com un fet de LGTBI-fòbia.

Finalment, es recull la voluntat de l’agredit o agredida de denunciar legalment. Des de l’OCH sovint 
es recomana aquest procediment, tot i que sempre queda en mans de la decisió lliure de la persona. 
Una agressió denunciada legalment no significa que sigui més greu i una agressió no denunciada 
legalment no significa que sigui menys greu.

1 Fitxa de consulta: Hi ha annexada a aquest informe, al punt 7 d’annexos, la fitxa de consulta emprada el 2015.
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Des de l’OCH també encetem la via d’actuació legal. Hi ha diferents itineraris possibles:

•  Penal: Aquesta via és utilitzada quan s’ha vulnerat un article del Codi Penal. És la via més coneguda      
    i es tradueix en denúncia i judicis amb tots els possibles recursos.
•  Síndic de Greuges: En el cas que hi estigui implicada l’Administració pública. 
•  Administrativa: Via a partir de la qual s’informa a l’administració corresponent, com ara un    
    ajuntament, un consell comarcal o una diputació, de la incidència de la vulneració de drets dins
    del seu territori.
•  Llei 11/2014: A l’empara del títol 4, capítol 4, “Règim d’infraccions i sancions”, d’aquesta llei.
•   Deure d’intervenció: Article 11 de la Llei 11/2014.
•   Altres vies.

Per acabar, l’OCH també registra l’estat actual de la incidència: arxivat, tramitat, contestat o resolt 
(favorablement o desfavorablement), per tal de poder exercir un seguiment eficient dels casos, alhora 
que s’indica si s’han dut a terme altres tipus d’actuacions, com una actuació política o un comunicat 
públic.

Aquesta fitxa és una eina que serveix per aportar un acompanyament i un assessorament tan acurat 
i proper a la víctima com sigui possible durant tot el procés.

Tractament i anàlisi de les dades
Tenint totes les dades registrades relatives a l’any en curs, en aquest cas 2016, es procedeix a 

agrupar-les per tal de poder-les classificar per categories. 

Per poder fer la posterior anàlisi en el present informe es tenen en compte les categories de tipus de 
col·lectiu, territori, àmbits i l’itinerari que segueix. 

Pel que fa al col·lectiu es registra segons la descripció de la incidència; no es fa un recull del col·lectiu 
autoreportat per la persona que registra la incidència, ja que no sempre ho fa la persona agredida. 
Per aquest motiu les classificacions enguany s’han acurat i redefinit tenint en compte que la persona 
agredida no reporta la seva pròpia orientació sexoafectiva ni la seva identitat de gènere concreta i es 
concreten en: home gai/bisexual, dona lesbiana/bisexual, persona bisexual, persona trans* i persona 
heterosexual.

Pel que fa als àmbits, enguany s’ha intentat ajustar-los als àmbits corresponents a la Llei 11/2014, 
tenint en compte, però, la descripció de les incidències i els temes que impliquen. Així doncs, hi ha 
àmbits que s’ajusten directament a la Llei 11/2014 i n’hi ha que van més d’acord amb criteris socials i 
de drets, com per exemple l’àmbit relatiu als drets sexuals i reproductius.

En l’àmbit territorial, s’ha registrat el municipi on es descriuen els fets i, posteriorment, s’ha agrupat 
per províncies per obtenir dades territorials afins a la realitat de Catalunya. En aquest sentit, s’han fet 
dos tipus d’anàlisi de les dades territorials: la distribució percentual per províncies i la prospecció 
territorial d’incidència real de la LGTBI-fòbia al territori per províncies.

Aquest any, a més, també s’inclouen les dades de l’edat de la víctima i dades sobre victimització amb 
relació al Servei d’Acompanyament Psicològic de l’Oficina d’Atenció a la Víctima de l’OCH.

Una vegada definits aquests criteris, s’han fet els càlculs necessaris per obtenir els valors finals.

Recerca qualitativa
Addicionalment, i en transició a la part qualitativa de l’estudi, s’ha extret una anàlisi en profunditat 

d’un nombre significatiu dels casos mitjançant la tècnica de l’ús de documents.
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A l’espai dedicat específicament a la recerca qualitativa d’aquest informe, s’ha utilitzat la tècnica 
de l’entrevista semiestructurada, amb la finalitat d’obtenir la vivència social entorn de la LGTBI-
fòbia a través de la visió individual de les i els entrevistats/des. L’entrevista qualitativa té la finalitat 
d’aconseguir dades interrogant i pot ser definida com una conversa provocada, dirigida a subjectes 
triats sobre la base d’un pla de recerca i en un nombre suficient; que té finalitats de tipus cognoscitiu 
i que està guiada per un esquema flexible d’interrogació. 

En el cas de les semiestructurades, l’entrevistador/a disposa d’un guió que funciona a manera 
d’esquema de temes a tractar durant l’entrevista, sense que aquest sigui rígid i permetent 
l’aprofundiment de temes i la possibilitat d’incorporar noves preguntes en el transcurs de la conversa. 
La forma de conduir aquesta entrevista concedeix àmplia llibertat tant a l’entrevistador com a 
l’entrevistat o entrevistada, i garanteix al mateix temps que siguin discutits tots els temes rellevants 
i que totes les informacions necessàries siguin recollides. 

Partint del supòsit que els marcs discursius d’una societat es reprodueixen a escala microsocial , 
la unió dels testimoniatges aconseguits forma un relat col·lectiu que dona lloc a un corpus discursiu.

Una vegada concloses les entrevistes, aquestes passen a ser analitzades. Els resultats s’exposen 
en les narracions recollides en el capítol 5. Després d’això, s’executa una nova anàlisi comparativa, 
que és el que permet conèixer les característiques de l’esmentat relat. Les qüestions més destacades 
d’aquesta anàlisi comparativa són incorporades a l’apartat de conclusions i recomanacions de 
l’informe.

Introducció al disseny mostral
Per a la realització de les entrevistes enguany, s’han valorat els temes i les realitats més destacades 

al llarg del 2016. D’una banda s’ha volgut donar més contingut a la realitat del bullying LGTBI-fòbic, 
atès l’augment d’incidències registrades al llarg de 2016 i la importància que ha tingut en l’agenda 
social i política del col·lectiu LGTBI d’aquest 2016. D’altra banda, també s’ha volgut reflectir la realitat 
de les persones trans a través d’una de les entrevistes realitzades. En aquest cas, l’entrevista mostra 
la realitat d’una persona adulta, ja que la realitat dels/de les menors trans s’ha treballat a través de 
l’elaboració de la bona pràctica continguda en el punt 7 d’aquest informe.

La realitat de dones lesbianes i bisexuals és habitualment invisibilitzada, però, atès l’augment 
d’incidències registrades per aquest col·lectiu, s’ha considerat necessària la visió de la LGTBI-fòbia des 
d’aquesta vessant.

Finalment, aquest informe conclou les entrevistes amb una de més atípica, no relacionada amb 
la vivència de la LGTBI-fòbia en primera persona, sinó amb una institució que ha estat cabdal com 
a garant dels drets LGTBI, i per a la implementació d’alguns punts de la Llei 11/2014, com l’inici del 
desenvolupament del nou model d’atenció en salut de les persones trans i l’elaboració d’un nou 
protocol de tècniques de reproducció assistida per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.

Les entrevistes van ser dutes a terme entre el 10 i el 18 de març de 2016 a Barcelona i van disposar 
del consentiment de les persones participants per ser enregistrades i difoses professionalment. Al seu 
torn, aquest estudi garanteix totalment l’anonimat d’aquestes persones entrevistades.

En el capítol 5, dedicat a l’anàlisi de les entrevistes qualitatives, s’aprofundeix en l’explicació del 
disseny mostral, així com altres aspectes concrets de les entrevistes.

2  Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid. McGraw-Hill Interamericana.

3  Canales Cerón, M. (2006). Metodologías de investigación social. Santiago. Lom Ediciones.

4  Tarrés, M.L. (2001). Observar, escuchar y comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación social. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
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3. MARC LEGAL A CATALUNYA

Durant el 2016, el marc legal que regeix la discriminació en diversitat afectivosexual, d’identitat i 
d’expressió de gènere es recull en diverses eines legals de diversos nivells que es concreten en les 
següents (Constitució, Codi Penal, Estatut d’Autonomia, Llei 11/2014).

• Constitució espanyola: És la principal norma, per sobre de qualsevol altra llei, decret o 
normativa. En els casos de LGTBI-fòbia, s’aplica l’article 14, el “dret a no ser discriminat”; es tracta, 
per tant, d’un dret fonamental. Les incidències en què es pot treballar aquesta vulneració són 
bàsicament processos laborals o penals.

• Codi Penal: El Codi Penal del 1995 de l’Estat espanyol defineix com a circumstàncies agreujants 
“Cometre el delicte per motius racistes, antisemites o una altra classe de discriminació referent 
a la ideologia, religió o creences de la víctima, l’ètnia, raça o nació a la qual pertanyi, el seu sexe, 
orientació o identitat sexual, la malaltia que pateixi o la seva discapacitat”. Estableix a l’article 
22.4 un agreujant relatiu a la discriminació per motius d’orientació o identitat sexual i al 510 
tipifica l’exaltació homòfoba. En conseqüència, les denúncies per la via penal que es realitzen a 
Catalunya s’executen en virtut del que es disposa en el Codi Penal.

• Estatut d’Autonomia: És la principal norma a Catalunya i en el seu contingut, a l’article 
15, es reconeix el dret a totes les persones “a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, 
lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal”. Així com la promoció de la igualtat 
de totes les persones i l’erradicació de l’homofòbia en els articles 40.7 i 40.8, respectivament.

• Llei  11/2014: Llei de caràcter administratiu que regeix els drets de les persones LGTBI, fa de 
garant d’aquests drets i té un règim d’infraccions i sancions propi relacionat amb el contingut 
de llei, aplicable sempre dins el marc d’aquesta llei. L’aplicació d’aquesta llei, tal com ho indica 
aquesta, es fa des de l’organisme coordinador de polítiques LGTBI, que el 2015 ha estat l’àrea LGTB 
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

El desenvolupament de la Llei 11/2014 genera nou marc legal: Protocols que creen un nou marc 
legal, un nou reglament d’infraccions i sancions.

La Llei 11/2014 potser és la que té més referència en el col·lectiu LGTBI, ja que és una llei preventiva, 
garantista i sancionadora específica per a les persones LGTBI.

Malgrat que encara no s’està aplicant una gran part de la Llei 11/2014, aquest 2016 s’han començat a 
veure uns primers passos del seu desenvolupament. En primer lloc, s’ha fet pública la primera sanció 
per LGTBI-fòbia aplicant la Llei 11/2014 en un cas de 2015 sobre un agressió verbal a un empleat d’un 
centre residencial per a la gent gran per la seva orientació afectivosexual. La sanció ha estat una multa 
de 300 € per a la persona que el va insultar. No obstant això, el 2016 també ha estat un any en què 
encara no s’ha pogut aplicar específicament el règim de sancions i infraccions previst a la Llei 11/2014, 
que, si bé és cert que se n’està elaborant la normativa, ara per ara encara no s’ha pogut aplicar, fet que 
ha influït en els itineraris que han seguit les incidències del 2016.

D’altra banda, al llarg del 2016 sí que s’han desenvolupat algunes normatives que permeten 
aplicar alguns punts previstos en la Llei 11/2014, com l’aprovació del nou protocol de les tècniques 
de reproducció humana assistida  i el treball fet entorn de l’elaboració d’un nou model d’atenció a la 
salut de les persones trans . 

5  Enllaç al nou protocol de les tècniques de reproducció humana assistida al web del Departament de Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/de-
talls/article/Reproduccio_assistida

6  Enllaç a la notícia i document de presentació del nou model d’atenció a la salut de les persones trans: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJa-
va/salut/notapremsavw/296347/ca/salut-presenta-nou-model-datencio-deixa-considerar-transsexualitat-malaltia.do



15Estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya 2016  /

El nou protocol de les tècniques de reproducció humana assistida permet l’accés a les tècniques de 
reproducció assistida a la xarxa sanitària pública de Catalunya a qualsevol dona amb desig gestacional, 
independentment de la seva orientació afectivosexual i de la seva identitat de gènere, amb uns criteris 
homogenis per a tota la població, sense discriminacions de qualsevol tipus, reconeixent, a més, els 
drets sexuals i reproductius de les dones i, per tant, el dret a decidir sobre el propi cos.

Pel que fa al nou model d’atenció a la salut de les persones trans, és un circuit més complicat i que, a 
la vegada, haurà de desenvolupar protocols específics per a diversos temes. No obstant això, es tracta 
d’un model despatologitzador que no parteix d’un diagnòstic de disfòria de gènere, sinó que pretén 
una atenció basada en les necessitats de la persona usuària, des de l’acompanyament personal i el 
suport al seu procés. També presenta una clara inspiració en el reconeixement dels drets sexuals de 
les persones trans i, per tant, en la capacitat per decidir sobre el seu propi cos i la seva identitat. 

En tots dos casos es tracta d’un desenvolupament de la Llei 11/2014 en l’àmbit sanitari amb demandes 
històriques per part dels col·lectius i les persones LGTBI, tal com es podia observar en incidències sobre 
aquests temes en aquest mateix informe corresponent al 2015.

Per tant, la Llei 11/2014, lluny de ser un text en si mateix, també està modificant altres marcs legals 
i normatius específics, fent de la diversitat afectivosexual i de gènere una realitat més transversal i 
responent a les necessitats específiques del col·lectiu.

Itineraris de les incidències del 2016:
Una incidència és qualsevol comunicació per escrit que envia una persona, entitat o institució 

denunciant un fet que possiblement sigui LGTBI-fòbic (agressió a una persona LGTBI pel fet de ser-
ho o a qui s’hagi vulnerat algun dret) o que l’OCH observa d’ofici. Les incidències arriben a l’OCH i es 
registren per escrit. Enguany l’OCH ha registrat 84 incidències, que poden tenir diversos itineraris. Un 
cop rebuda la incidència, l’equip jurídic de l’OCH en fa una valoració i proposa un itinerari a la persona 
afectada.

El 2016, els principals itineraris que han tingut les 84 incidències registrades per l’OCH han estat 
vuit: el deure d’intervenció, Síndic/a de Greuges, procés penal, cartes a diaris, mediació de l’OCH, 
reclamacions, altres administracions estatals o no s’ha efectuat denúncia. 

Les incidències registrades a l’empara de la Llei 11/2014 es fan a través d’un escrit que cal registrar 
al Departament de Benestar Social i Família, per tal que arribi a l’organisme coordinador de polítiques 
LGTBI, és a dir l’àrea LGTBI. Qualsevol persona, entitat o institució, sense advocat ni procurador, pot 
escriure la incidència i registrar-la.

Deure d’intervenció: Correspon als articles 10 i 11 de Llei 11/2014. És un article pensat sobretot per a 
l’actuació de les persones empleades de les administracions públiques, perquè puguin donar resposta 
davant de situacions de possible vulneració de la Llei 11/2014 i hi puguin intervenir. Actualment, atès 
que no s’ha desenvolupat el règim d’infraccions i sancions previst a la Llei 11/2014 i, per tant, aquestes 
incidències no prosperaven, s’ha vist la necessitat d’enviar les incidències a l’empara del deure 
d’intervenció. El deure d’intervenció es tracta d’una actuació automàtica, prevista per a aquelles 
situacions en què és imprescindible una ràpida actuació. Aquesta intervenció es fa a través del cos 
dels Mossos d’Esquadra, a través de la Fiscalia o la via que es consideri oportuna (com ara aplicar una 
infracció o sanció administrativa amb el règim actual a través del mateix Departament de Benestar 
Social i Família). La Fiscalia ha de determinar si la incidència s’hi ajusta i pot continuar per aquesta via, 
i en cas que així sigui l’ha d’enviar al/a la jutge/essa. En el cas dels Mossos d’Esquadra, són incidències 
que els han arribat al mateix cos de Mossos i notifiquen a l’OCH que estan investigant aquests casos. 
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En aquest sentit, per tant, s’està fent servir el deure d’intervenció en gairebé qualsevol situació, però, 
en realitat, la mateixa Llei 11/2014 preveu aquests articles per a situacions d’urgència o de gravetat; 
així doncs, no s’està aplicant el règim d’infraccions i sancions previst a la Llei 11/2014 i la Llei perd tota 
la seva dimensió.

Procés penal: Es tracta de la via que correspon al Codi Penal, concretament a l’agreujant per 
homofòbia. Les incidències que han seguit aquest itinerari ha estat perquè o bé la persona ja tenia la 
via iniciada o bé per la gravetat de la incidència. Es tracta d’una via poc freqüent per l’elevat cost que 
pot arribar a tenir per a la persona afectada, en funció, sobretot, de com es dilati en el temps i de les 
sentències judicials. Per tant, és un itinerari amb un accés limitat i, en moltes ocasions, només s’hi pot 
recórrer en cas que sigui molt clar que es tracta d’un procés penal, i, tot i això, igualment el cost pot 
resultar car, llarg i, per tant, pot suposar un gran desgast. 

Cartes a diaris: Aquesta via és el primer any que es fa servir i s’utilitza en casos en què es publica 
alguna noticia amb contingut que podria vulnerar la Llei 11/2014 o que pot resultar ofensiu per al 
col·lectiu LGTBI.

Síndic/a de Greuges: Incidències relacionades amb l’Administració pública, que no es poden enviar 
a l’òrgan actual coordinador de polítiques LGTBI, àrea LGTBI, sinó que s’han d’enviar a les figures de la 
Sindicatura de Greuges.

Mediació de l’OCH: Situacions en les quals s’ha detectat una voluntat per part de l’afectat/da i de la 
persona agressora.

Reclamacions: En aquest cas, també és el primer any que es fa servir, com les cartes a diaris, i 
responen als drets de persones consumidores de poder fer suggeriments i reclamacions a les empreses. 
Pot resultar útil en alguns casos per tal de millorar l’atenció i adequar-la a les necessitats del col·lectiu 
LGTBI.

No s’ha efectuat denúncia: Aquestes incidències o bé no han tingut cap recorregut, només s’han 
registrat, o bé se n’ha atès la víctima. L’atenció a la víctima, o victimització, es produeix quan la persona 
afectada està en un entorn agressiu. S’ha de fer a través de l’Administració pública amb un servei 
integral d’atenció a la víctima amb persones específicament formades, tal com indica la Llei 11/2014, 
i, en aquests moments, aquest servei, tal com està previst a la Llei 11/2014, no s’està desenvolupant. 
L’OCH fa una primera intervenció amb un/a psicòleg/oga i s’ha intentat derivar aquest servei, però, 
com que no està desplegat, se’ls ha derivat al Servei d’Atenció a la Víctima de la Conselleria d’Interior, 
un servei genèric que no té personal específicament format per a casos de LGTBI-fòbia. 

Les dades relatives als itineraris de les incidències recollides mostren el principal itinerari de cada 
incidència. En aquest sentit, per exemple, una incidència pot tenir com a itinerari principal el deure 
d’intervenció, però, posteriorment, també en pot haver seguit d’altres, en funció de la incidència, com 
ara el Síndic de Greuges, que és molt recorregut en molts casos per tal de fer una tasca relacionada 
amb la implementació de la Llei 11/2014.

Gairebé el 60% de les incidències registrades el 2016 han seguit l’itinerari del deure d’intervenció 
(59,5%). D’aquestes, quasi la meitat van estar presentades a l’Àrea LGTB del Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya (27,4%). 

Quasi el 30% de les incidències que es van registrar no es van denunciar (29,8%), i entre elles n’hi 
havia que no tenien recorregut i n’hi havia que no es volien denunciar.

Pel que fa a la resta, es reparteixen entre diversos itineraris. D’una banda, al Síndic de Greuges, 
procés penal i cartes a diaris (2,4% cadascuna), i, de l’altra, es va fer mediació des de l’OCH, reclamacions 
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o es va denunciar a altres administracions estatals (1,2% cadascuna). En el cas del Síndic, cal incidir en 
el fet que ha rebut moltes altres incidències des de l’OCH, però són situacions en què no és l’itinerari 
principal i, per tant, no hi consten.

Taula 1: Descripció dels itineraris de les incidències, 2016. Nombres absoluts i percentatges.

Aquest 2016 encara s’ha vist augmentat més el nombre d’incidències que fan l’itinerari pel deure 
d’intervenció respecte de l’any 2015 (59,5% el 2016 i 39,8% el 2015). Aquest fet deriva de la manca del 
règim de sancions i infraccions. En aquest cas, doncs, moltes d’aquestes incidències haurien de fer 
un recorregut a través de la Llei 11/2014, però el fet que el règim de sancions i infraccions no hagi 
estat vigent encara aquest 2016 provoca que s’hagin hagut de derivar a través del deure d’intervenció 
que tenen les administracions públiques de donar resposta davant, en aquest cas, d’una situació de 
discriminació. 

Atès que està prevista l’aprovació de la normativa referent al règim de sancions i infraccions per 
a aquest 2017, aquestes dades haurien de reflectir el canvi de cara al 2017, de manera que hauria de 
disminuir el percentatge d’incidències que han fet l’itinerari a través del deure d’intervenció. 
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Gràfic 1: Itineraris de les incidències registrades 2015-2016. Percentatges

Base: 84 (2016) i 113 (2015).
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4. ANÀLISI DE DADES QUANTITATIVES

Aquest 2016 s’han registrat 84 incidències a l’Observatori Contra l’Homofòbia, una dada que 
continua sent molt elevada. El 2016 s’ha registrat el 25,7% menys respecte del 2016. 

En aquest sentit cal tenir en compte que, per causes alienes a l’OCH, va haver d’estar tancat durant 
quatre mesos, de juny a setembre. Durant aquests quatre mesos de tancament no es va poder continuar 
amb l’activitat habitual de l’OCH, i va disminuir la seva capacitat de resposta.

 
Gràfic 2: Total d´Incidències, 2015-2016. 

Per col·lectius, els homes gais i bisexuals són els que més incidències han registrat aquest 2016 
(46,4%). 

A continuació van les incidències que afecten tot el col·lectiu LGTBI, és a dir, les que anomenem 
generalistes (19%).

Encara per sobre del 10% de les incidències registrades, el col·lectiu de persones trans (14,3%) i el 
col·lectiu de dones lesbianes i bisexuals (13,1%) són els que ocupen el tercer i quart lloc.

Les incidències registrades relacionades directament amb el col·lectiu de persones bisexuals (3,6%) 
està encara per sota del 5%, de manera que es reflecteix la seva, encara, poca visibilitat.

Finalment, aquest 2016 s’han registrat els primers casos de persones intersexuals que han viscut 
situacions d’interfòbia (2,4%). I, finalment, hi ha un cas d’una persona que s’identifica com a tercer 
gènere (1,2%) que es podria incloure en la realitat de les persones trans, però que, atès que la mateixa 
persona va reivindicar aquesta realitat, s’ha mantingut a part. 
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Gràfic 3: Incidències per col·lectiu, 2016. Percentatges

Base: 84 incidències.

Taula 2: Descripció d’incidències per col·lectiu. 2016. Nombres absoluts i percentatges.

Si bé és cert que el col·lectiu d’homes gais i bisexuals segueix sent el que més denuncia, amb 
relació al 2015 (55,7%) ha disminuït la seva proporció respecte de la resta de col·lectius, i ha passat a 
representar menys del 50%. 

En aquest sentit, doncs, s’observa un augment del percentatge de la resta de col·lectius. Així doncs, 
ha augmentat el percentatge de les incidències generalistes (del 16,8% el 2015 al 19,0% el 2016), persones 
trans (del 13,3% el 2015 al 14,3% el 2016), dones lesbianes i bisexuals (del 11,5% el 2015 al 13,1% el 2016), 
persones bisexuals (del 0,9% el 2015 al 3,6% el 2016) i han aparegut incidències a persones intersexuals 
(2,4%) i un cas d’una persona amb tercer gènere (1,2%).
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Gràfic 4: Incidències per col·lectiu, 2015-2016. Percentatges

Base: 84 (2016) i 113 (2015).

Per àmbits, les agressions són l’àmbit amb més incidències registrades (30,9%). En aquest àmbit 
s’inclouen agressions físiques, verbals i assetjament. 

En segon lloc hi ha l’àmbit educatiu, en què aquest any és exclusiu el bullying LGTBI-fòbic en l’àmbit 
escolar (13,1%), juntament amb el discurs d’odi i exaltació de la LGTBI-fòbia (13,1%). 

Només hi ha un altre àmbit amb un registre de més del 10% de les incidències, que són les produïdes 
en l’àmbit institucional (11,9%).

Tres àmbits registren incidències per sobre del 5%: l’àmbit familiar (6,0%), referit al que es produeix 
dins de la mateixa família, el dret d’admissió (6,0%) i l’àmbit laboral (6,0%). 

Els mitjans de comunicació (4,8%) i l’àmbit d’Internet i xarxes socials (4,8%) estan lleugerament per 
sota del 5%. La resta representen una incidència cadascuna: discriminació en l’accés a l’habitatge 
(1,2%), victimització pròpia (1,2%) i diversos (1,2%), que fa referència a una situació no categoritzable 
dins de la resta d’àmbits.
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Gràfic 5: Incidències per Àmbit, 2016. Percentatges

Base: 84 incidències.

Aquest 2016 ha estat el primer en què l’OCH ha disposat d’un servei d’atenció psicològica constant al 
llarg de tot l’any, un servei que es va començar a fer el 2015, però que fins al 2016 no s’havia mantingut 
un any sencer. Per aquest motiu és el primer any que podem oferir informació respecte d’aquest tipus 
de servei. 

Òbviament, l’OCH fa un acompanyament a totes les víctimes de LGTBI-fòbia, però hi ha casos 
en què la persona necessita, a més, un acompanyament psicològic realitzat per una professional 
especialitzada. Les següents dades fan referència a aquest segon servei.

El 2016 el Servei d’Acompanyament Psicològic ha atès 7 persones diferents, a les quals ha donat 
servei un mínim d’un cop i un màxim de 14 vegades, de manera que s’ha establert una mitjana de 3,6 
visites per persona durant aquest any. 
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Il·lustració 1: Servei d’Acompanyament Psicològic, 2016.

Si es comparen les incidències per àmbit registrades el 2016 amb les del 2015, la primera dada que 
cal remarcar és el manteniment del percentatge d’agressions registrades en un i altre any (30,9% el 
2015 i el 2016). 

També cal remarcar l’augment d’incidències registrades amb relació al bullying LGTBI-fòbic (del 
4,4% el 2015 al 13,1% el 2016). En canvi, desapareixen altres denúncies relacionades amb l’àmbit 
educatiu que sí que eren presents el 2015 (5,3%). Passa el contrari amb les incidències registrades a 
Internet i xarxes socials (del 13,3% el 2015 al 4,8% el 2016).

La resta d’àmbits es mantenen una mica més estables. Així doncs, les incidències relacionades amb 
el discurs d’odi i exaltació de la LGTBI-fòbia (11,5% el 2015 i 13,1% el 2016) i les relacionades amb l’àmbit 
institucional (10,6% el 2015 i 11,6% el 2016) segueixen estant per sobre del 10%.

Els àmbits familiar (2,7% el 2015 i 6,0% el 2016) i de dret d’admissió (3,5% el 2016 i 6,0% el 2016) passen 
a estar per sobre del 5%, juntament amb l’àmbit laboral, que ja ho estava (8,0% el 2015 i 6,0% el 2016).

La resta d’àmbits estan per sota del 5% i ja ho estaven el 2015 o encara no existien, i són: mitjans de 
comunicació (2,7% el 2015 i 4,8% el 2016), habitatge (1,2% el 2016, no existia el 2015), victimització (1,8% 
el 2015 i 1,2% el 2016) i diversos (3,5% el 2015 i 1,2% el 2016). Val a dir que aquest 2016 no hi ha hagut cap 
incidència recollida relativa als drets sexuals i reproductius.
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Gràfic 6: Incidències per àmbit 2015-2016. Percentatges

Base: 84 (2016) i 113 (2015)

Si observem les incidències per àmbit i col·lectiu, cal destacar que les agressions físiques són 
reportades sobretot per homes gais i bisexuals (86,7%), mentre que les agressions verbals estan més 
distribuïdes entre homes gais i bisexuals (50,0%) i dones lesbianes i bisexuals (30,0%). 

D’altra banda, mentre que les incidències per Internet i xarxes socials estan reportades per diversos 
col·lectius, especialment homes gais i bisexuals (50,0%), dones lesbianes i bisexuals (25,0%) i generalista 
(25,0%); les incidències relacionades amb el discurs d’odi i exaltació de l’homofòbia i els mitjans de 
comunicació són més freqüents en l’àmbit generalista (63,6% i 75,0%, respectivament). 

Pel que fa al bullying, a més d’augmentar aquest 2016, les incidències registrades se centren entre 
els col·lectius d’homes gais i bisexuals (36,4%) i en les persones trans (36,4%). 
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Taula 3: Descripció d’incidències per àmbit i col·lectiu, 2016.

Pel que fa al territori, com ja es va fer l’any anterior, es mostra la distribució per incidències per 
província i la projecció territorial d’incidència real de la LGTBI-fòbia tenint en compte el pes poblacional 
de cada província. 

En aquest sentit, mentre que la distribució per província mostra que Barcelona és la que més 
incidències registra (77,4%), la projecció territorial indica que Lleida és la província on més incidència 
real hi ha de la LGTBI-fòbia (38,5%), seguida de molt a prop per la província de Barcelona (32,7%). 

En el cas de Girona i Tarragona, la distribució percentual és la mateixa (4,8% cadascuna), mentre 
que en la projecció territorial Girona té un percentatge lleugerament superior (14,8%) al de Tarragona 
(14,1%).

Gràfic 7: Distribució d’incidències per provincia, 2016. Percentatges

Base: 79 incidències.

Agressió 
verbal 
(insults)

0,0%

50,0%

30,0%

10,0%

0,0%

10,0%

0,0%

10

Agressió 
física

0,0%

86,7%

6,7%

0,0%

6,7%

0,0%

0,0%

15

Agressió
Assetja-
ment

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1

Internet 
i Xarxes 
Socials

25,0%

50,0%

25,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4

Odi i 
exaltació

63,6%

27,3%

9,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11

Institu-
cional

40,0%

40,0%

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%

10,0%

10

Educa-
ció: 
bullying

9,1%

36,4%

18,2%

0,0%

36,4%

0,0%

0,0%

11

Laboral

0,0%

20,0%

40,0%

20,0%

20,0%

0,0%

0,0%

5

Dret 
d'admis
sió

0,0%

40,0%

20,0%

0,0%

40,0%

0,0%

0,0%

5

Mitjans 
de comu
nicació

75,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

0,0%

4

Familiar

0,0%

40,0%

0,0%

20,0%

40,0%

0,0%

0,0%

5

Victimit
zació

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1

Diversos

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

1

Habitatge

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1

Total

19,0%

46,4%

13,1%

3,6%

14,3%

2,4%

1,2%

84

Col·lectius

Generalista

Home Gai/
Bisexual

Dona 
Lesbiana/
Bisexual

Persona 
Bisexual

Persona 
Trans

Persona 
Intersexual

Tercer 
Gènere

Total

Barcelona                      

Lleida                      

Tarragona                      

Girona

77,4

7,1
4,8

4,8



26 /  Estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya 2016

Gràfic 8: Projecció territorial de incidència real de l LGTBifòbia, 2016. Percentatges

Base: 79 incidències.

Comparant les projeccions territorials per any, el 2015 la província de Barcelona tenia més incidència 
real de la LGTBI-fòbia (51,7%) que aquest 2016 (32,7%), ja que Lleida és la que té més incidència aquest 
2016 (38,5%) i augmenta considerablement respecte del 2015 (14,7%). 

Pel que fa a Girona (25,6% el 2015 i 14,8% el 2016), ha vist disminuïda la seva incidència real, relativa 
a les incidències registrades. És a dir, el 2016 ha disminuït molt el nombre d’incidències registrades 
de Girona, sobretot tenint en compte el seu pes poblacional. En canvi, a Tarragona la situació és la 
contrària (8,1% el 2015 i 14,1% el 2016), i ha passat de tenir una incidència per sota del 10% a estar quasi 
a la mateixa incidència que Girona.

Gràfic 9: Projecció territorial d’incidència real de la LGTBIfòbia, 2015-2016. Percentatges

Base: 79 (2016) i 99 (2015).
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Ja per tancar l’anàlisi quantitativa, aquest 2016 també s’ha incorporat la recollida d’una nova 
dada que permet apropar més la visió de la LGTBI-fòbia i les persones afectades, que és l’edat de les 
persones que registren incidències. Aquest 2016 només 42 persones han indicat l’edat que tenien, és a 
dir el 50% del total. Per tant, cal considerar que és una primera aproximació a la realitat i caldrà veure 
com evoluciona els propers anys. En aquest sentit, el 66,6% de les persones que han registrat una 
incidència i han indicat la seva edat estan entre els 18 i els 45 anys. Les menors de 18 anys i les majors 
de 46 suposen el 33,4% (16,7% cadascuna). 

Gràfic 10: Distribució d’incidències per intervals edat, 2016. Percentatges

Base: 42 incidències.

L’edat mitjana de persones que han registrat incidències i han indicat la seva edat és de 31,67 
anys. A més, s’han registrat incidències de persones amb edats d’entre 8 i 60 anys; cap persona tenia 
més de 60 anys.

Il·lustració 2: Edat, 2016.
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5. CONTRAST QUALITATIU

5.1 ANTECEDENTS A TRAVÉS DE CASOS DESTACATS
A continuació s’exposen breument la descripció i l’anàlisi de casos que permeten apropar la persona 

que està llegint aquest informe a la realitat de les persones LGTBI i les diferents situacions on es poden 
haver vist vulnerats els seus drets. 

Entre els casos que es descriuen, s’ha procurat mostrar el màxim de la diversitat existent al voltant de 
la LGTBI-fòbia, tant per col·lectius com per àmbits, itineraris, territoris, i altres qüestions que apropin a 
aquesta diversitat. De fet, en els dos informes anteriors es van descriure un total de 10 casos, però per 
al 2016, atesa l’enorme diversitat i implicació de moltes incidències, s’ha augmentat aquesta anàlisi a 
un total de 15 casos.

Amb els següents 15 casos, a part d’intentar mostrar tota la diversitat possible al voltant de la LGTBI-
fòbia, també s’han volgut mostrar algunes de les incidències que han esdevingut estratègiques des de 
la perspectiva de l’OCH per a la consecució dels drets LGTBI i l’erradicació de la LGTBI-fòbia, com el cas 
número 1, sobre els insults homòfobs al camp del Barça; els casos 2 i 5, sobre el bullying LGTBI-fòbic; el 
cas 12, de material de caire LGTBI-fòbic als centres escolars, o el número 13, de difusió de vídeos amb 
contingut que incita a l’odi i la violència cap a persones LGTBI.

Cas número 1: Insults homòfobs a jugador de futbol del Reial Madrid al camp del Barça

Afectat/des: home gai, odi i exaltació.

Descripció: El 2 d’abril de 2016, durant el partit Barça-Madrid, que es va disputar al camp Nou, l’afició 
que va assistir al partit va escridassar el davanter Cristiano Ronaldo amb insults homòfobs: “Cristiano, 
maricón” i “puta Madrid”. L’OCH va denunciar els fets a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, que va obrir investigació el 6 d’abril de 2016.

Arran d’aquesta denúncia la Liga de Fútbol Profesional també va denunciar els fets a la Comisión 
Antiviolencia i el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. 

Anàlisi: Es tracta d’un cas d’homofòbia a través d’un discurs que pot incitar a l’odi, ja que es fa ús 
de la paraula maricón i de la paraula puta com a conceptes despectius i, per tant, com a insults, fet 
que implica una devaluació de les paraules i els grups que s’hi identifiquen. En la nostra cultura fer 
servir de forma despectiva aquestes paraules són hàbits molt arrelats i amb una intenció molt clara de 
menyspreu cap a l’altre. El fet que des de les entitats responsables en l’àmbit del futbol professional 
hagin reaccionat davant aquest fet és important. No obstant això, la LGTBI-fòbia a l’esport és un tema 
important que s’està visibilitzant cada vegada més, però que exigeix mesures concretes.

Cas número 2: Bullying escolar homofòbic a un menor en un poble

Afectat/des: Noi menor d’edat, bullying homofòbic en l’àmbit escolar.

Descripció: Noi menor escolaritzat a primària d’un municipi petit. El 31 de març de 2016 es denuncia 
una pintada en un mur, on es llegeix el nom del menor seguit de la paraula maricón i el 22 de desembre 
es denuncia una pintada al cotxe, on s’indica el nom del menor seguit de les paraules es una niña. És la 
mare la que denuncia els insults i l’assetjament que pateix el menor. El centre escolar no actua davant 
les denúncies de la mare. Es comunica el fet a les responsables de la Direcció d’Igualtat i de l’Àrea 
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LGTBI del Departament de Treball, Afers Socials i Igualtat de la Generalitat de Catalunya i també es 
denuncia al Síndic, que emet una resolució en què demana implicació i responsabilitat al Departament 
d’Ensenyament. El noi acaba canviant de centre educatiu.

Anàlisi: Es tracta d’un noi menor d’edat que pateix bullying al centre escolar i que no rep cap resposta 
per part del centre. El bullying en persones LGTBI cada cop és més evident. Molts centres escolars no 
donen resposta davant d’aquesta situació, fet que implica el canvi de centre escolar de la persona 
afectada i, per tant, la possibilitat que es torni a donar el cas al mateix centre escolar o que el menor 
torni a patir una situació de bullying al nou centre escolar. 

Cas número 3: Possibles insults homòfobs d’un interventor de Renfe a un usuari

Afectat/des: Home gai, institucional.

Descripció: El 25 de maig de 2016 un home gai va ser objecte d’una agressió homòfoba per part d’un 
interventor de la Renfe. La víctima anava en un tren de Barcelona a Tortosa a la nit. L’interventor es 
va adreçar a la víctima anomenant-lo princesa Sissi i posteriorment en la conversa li va dir, cridant, 
maricón de mierda. Es comunica el fet a la directora general d’Igualtat i el 2 de juny se’l crida des 
de l’Àrea LGTBI del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya per 
declarar. Finalment, des de l’Àrea LGTBI s’ha fet una reclamació administrativa a Renfe. Des de la 
Direcció d’Igualtat també s’ha fet una comunicació oficial al Parlament de Catalunya.

Anàlisi: Es tracta d’una clara situació d’homofòbia per part d’una persona empleada d’una institució 
pública. Atès que depèn del Govern estatal no es va dirigir al Síndic de Greuges, sinó que es va activar 
el deure d’intervenció del Govern català, que va actuar donant resposta. No obstant això, aquest cas 
podria haver anar per la Llei 11/2014, però no s’ha pogut aplicar perquè el règim d’infraccions i sancions 
encara estava en procés d’elaboració. La LGTBI-fòbia institucional és una situació que d’una banda 
indica la necessitat de poder fer formació específica al personal públic, però en aquest cas caldria fer-
ho des del Govern estatal, ja que les institucions i administracions poden ser referents respecte de la 
resta de la societat davant la LGTBI-fòbia i en la garantia dels drets de les persones LGTBI.

Cas número 4: Agressió física i verbal a una parella de nois en el context del Circuit Festival de Barcelona

Afectat/des: Dos homes joves gais, agressió física i verbal a Barcelona.

Descripció: En les dates del festival Circuit de Barcelona, és a dir a l’agost de 2016, les víctimes 
anaven caminant a l’altura del carrer Llançà, molt a prop del centre comercial Arenas. Tres nois els 
van començar a insultar perquè anaven agafats de la mà. Un dels tres nois que els insultaven es va 
apropar una mica més a la parella i els va retreure que els hauria de fer vergonya, que d’aquesta forma 
acabarien amb l’espècie humana i que els fastiguejava veure Barcelona plena d’homosexuals com ells, 
coincidint amb un dels festivals que atreuen més turistes i deixen més diners a la ciutat. 

Davant d’aquesta situació, un membre de la parella li va demanar que els deixessin en pau, que no 
feien mal a ningú i que ell tenia una actitud homòfoba i menyspreable. En aquell moment, el noi va 
donar un cop de puny al jove, de 24 anys, que en intentar defensar-se va rebre una puntada. Al cap 
de poc, sembla que un altre company dels tres va començar a participar a la baralla, mentre el tercer 
vigilava que no s’apropés ningú. En intentar defensar la seva parella, l’altre noi, de 22 anys, també va 
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rebre dos cops de puny a la cara. L’agressió arriba a l’OCH a través d’un mitjà de comunicació i des de 
l’OCH es posa en coneixement de l’Àrea LGTBI del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya.

Anàlisi: Les agressions físiques i verbals continuen sent la situació de LGTBI-fòbia registrada més 
habitual, especialment en els homes gais i bisexuals. El fet d’agredir dos homes que van agafats de 
la mà en ple festival del Circuit, un dels festivals LGTB més importants del món, no és casual, sinó 
que efectivament hi ha una vivència d’odi vers les persones LGTBI, i veure la ciutat plena de persones 
LGTBI visibles pot despertar el sentiment d’odi i de rebuig que es veu en situacions com aquesta. Les 
agressions han estat i són la incidència més registrada, també, en part, perquè és la més evident i podria 
ser denunciada com a agressió fos o no per LGTBI-fòbia. El problema en els casos d’agressions és que 
en la gran majoria de vegades no s’aplica l’agreujant d’homofòbia previst en el Codi Penal espanyol, 
fet que deixa impune gran part de l’agressió i les seves motivacions. En aquest cas les víctimes van 
indicar voluntat de denunciar, però des de l’OCH es desconeix l’itinerari que ha seguit.

Cas número 5: Bullying menor trans al centre escolar en un poble

Afectat/des: Menor trans, bullying.

Descripció: Noi trans menor d’edat que pateix una situació de bullying i d’assetjament en l’àmbit 
escolar. L’OCH dona suport psicològic i acompanyament al menor, a la família i a l’Ajuntament. Els 
fets són denunciats des de l’OCH a la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Família 
i al secretari general d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. El noi ha de 
canviar de centre escolar.

Anàlisi: Es tracta d’un altre cas de bullying transfòbic en l’àmbit escolar. En aquest cas el menor va 
tenir suport familiar, suport de l’Ajuntament i de l’OCH, però, tot i aquest suport, el noi va haver de 
canviar de centre escolar. La manca de protocols i la poca aplicació de la Llei 11/2014 fan de l’àmbit 
escolar un espai hostil per a les persones LGTBI i, en particular, per a les persones trans.  

Cas número 6: Assetjament laboral a home trans

Afectat/des: Home trans, assetjament en l’àmbit laboral.

Descripció: La víctima treballa en una empresa des de fa 11 anys, i fa dos anys que va començar la 
seva transició. Des de mitjan 2015 li comencen a fer comentaris i bromes relacionades amb el trànsit, 
com ara preguntes sarcàstiques al voltant del canvi del seu nom al Registre Civil. La víctima reporta 
que va ser sancionada per l’empresa dues vegades, la segona de manera injusta. S’ha recorregut contra 
aquesta a través d’un gabinet jurídic d’un sindicat. La víctima ens trasllada que per aquesta situació 
ha hagut d’anar al psiquiatre per una depressió.

Anàlisi: L’assetjament en l’àmbit laboral segurament és una realitat encara molt invisible, tant 
per a la població general com més encara quan és per motius de la identitat de gènere o l’orientació 
afectivosexual de la persona afectada. Es tracta d’una realitat i una situació per a la víctima molt 
complicada per poder denunciar, i, de vegades, també poder identificar-la. Les dificultats de les 
persones trans en el món laboral no només es donen en l’accés, sinó també en el fet de poder mantenir 
la feina en un ambient segur i lliure de discriminacions i agressions.
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Cas número 7: Insults a una parella de dones al centre de Barcelona

Afectat/des: Parella de dones, agressió verbal i física.

Descripció: Una parella de dones en un bar a la plaça Urquinaona del centre de Barcelona es fan un 
petó i un noi els crida l’atenció. Instants després, un altre noi, amic del primer, ensenya els genitals. 
Elles surten a cridar-li l’atenció i ell els pega i surt corrent. Elles el persegueixen, la policia practica una 
detenció sobre un d’ells i l’altre fuig pel metro de Tetuan.

Anàlisi: Se’ns notifica aquest cas a través de GayLes TV, mitjà de comunicació LGTBI. Es tracta 
d’una agressió verbal i física lesbofòbica per part d’un grup d’homes. Les agressions a dones tenen, 
també, una implicació masclista, atès que se solen donar per part d’homes i, moltes vegades, tenen un 
component d’assetjament sexual, com pot ser aquest cas, ja que, segons les dades reportades per les 
víctimes, un dels agressors va ensenyar els genitals. En el moment en què elles s’hi encaren apareix 
l’agressió física, com a resposta improvisada d’un fet que sembla que els agressors no s’esperaven i 
podrien haver viscut com una amenaça. En aquest cas la policia hi va poder intervenir en el moment, 
responent al deure d’intervenció, i va acabar amb la detenció d’un d’ells.

Cas número 8: Assetjament laboral a una dona de la funció pública per la seva orientació afectivosexual 
i la seva expressió de gènere 

Afectat/des: Dona lesbiana o bisexual, àmbit laboral.

Descripció: Dona de la funció pública denuncia que al seu lloc de treball viu una situació 
d’assetjament per raó de la seva orientació afectivosexual i per la seva expressió de gènere des de 
fa, almenys, dos mesos. L’assetjament, ens reporta la dona afectada, es dona per part de diversos/es 
companys/es del lloc de feina, i implica insults, intimidacions, burles i empentes, i l’ha afectat a tots 
els nivells. La víctima ens indica que ha denunciat per via penal. En el seu espai de feina no rep cap 
suport ni tampoc s’ha pres cap mesura en aquest sentit.

Anàlisi: Es tracta d’un cas clar d’assetjament laboral LGTBI i tot el que implica en l’àmbit personal 
per a la víctima. En aquest cas, l’assetjament es duu a terme per part de diversos/es companys/es 
de feina i, per tant, poder buscar suport és molt difícil, i, alhora, també pot implicar que es tracta 
d’un entorn laboral molt hostil i amb molta permissivitat per part de les persones responsables en 
el lloc de treball. El fet que existeixi una llei d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i els plans 
d’igualtat continguts en aquesta, i la Llei 11/2014, no ha provocat que arribi una bona formació en 
tots els entorns de treball, ni que es desenvolupin protocols de prevenció o d’actuació al voltant de 
la realitat de l’assetjament, i, per tant, l’entorn de treball es converteix en un entorn hostil i impune 
per a l’assetjament laboral per causes d’orientació afectivosexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere. En aquest cas, la víctima ha pogut denunciar i s’ha produït un judici, però observant les 
característiques d’aquest assetjament es pot pensar que potser hi ha moltes altres persones que no 
estan denunciant aquesta realitat i que, per tant, és complicat conèixer la situació real de les persones 
LGTBI en l’àmbit laboral.

Cas número 9: Assetjament a home bisexual per part de la seva exparella

Afectat/des: Home bisexual, assetjament en l’entorn familiar.

Descripció: Home bisexual que està en un procés de separació observa com la seva antiga muller 
li vol retirar la custodia dels seus fills al·legant la seva condició de bisexual. La víctima denuncia els 
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fets a l’Ajuntament de la població on s’estan produint i l’Ajuntament trasllada el cas a l’OCH, ja que 
hi ha un conveni de col·laboració.

Anàlisi: Les denúncies per bifòbia han augmentat del 2015 al 2016, d’1 a 3 en total. La bifòbia, com a 
tal, és una de les discriminacions per LGTBI-fòbia més invisibilitzades i menys treballades. Aquest fet 
dificulta, moltes vegades, poder identificar una possible situació de bifòbia per part de les persones 
afectades. El fet de posar en dubte que una persona bisexual, pel fet de ser-ho, no pugui tenir cura dels 
seus fills/es és un prejudici bifòbic. Alguns dels prejudicis més habituals cap a les persones bisexuals 
solen qüestionar la seva realitat, basant-se en el fet que no s’estan decidint i que, per tant, estan 
confoses, o en el fet que, com que els agraden diversos gèneres, són promíscues i no saben tenir una 
vida afectivosexual plena, donant per fet que aquesta promiscuïtat no implica una vida afectivosexual 
sana. Aquesta realitat pot implicar una manca de confiança cap a les persones bisexuals, a més de 
culpabilitzar-les i criminalitzar-les. 

Cas número 10: Documentació oficial no inclusiva - transfòbica

Afectat/des: Persona que s’identifica amb un tercer gènere, institucional.

Descripció: La persona afectada ens informa que ha observat un document de preinscripció del 
Departament d’Ensenyament on demanen a la persona que identifiqui el seu gènere donant només com 
a opcions vàlides “home” i “dona”. La persona afectada ho comunica i se li indica que se solucionarà, 
però no és així. Des de l’OCH es comunica el fet a l’Àrea LGTBI del Departament de Treball, Afers Socials 
i Família de la Generalitat de Catalunya el mes de maig de 2016. Finalment, també es comunica a la 
Direcció d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya 
activant el deure d’intervenció de la Llei 11/2014.

Anàlisi: Aquest tipus d’actituds per part de personal que depèn de les administracions públiques, 
ja sigui de manera directa o indirecta, és un exemple de la importància de formar el personal que fa 
atenció a persones i que, a més, està vinculat d’una o altra manera a una administració pública. 

Cas número 11: Possibles comentaris que podrien menysprear les persones intersexuals en un 
programa de ràdio

Afectat/des: Persona intersexual, mitjans de comunicació.

Descripció: El passat 18/10/2016, via Twitter, arriba aquesta denúncia sobre els continguts en un 
programa de ràdio que podrien vulnerar la Llei 11/2014, atès que poden suposar un menyspreu cap a 
les persones intersexuals. En el programa s’opina sobre una situació en un programa de la televisió 
quan una persona participant del programa explica la seva història com a persona intersexual que 
ha hagut de fer un trànsit de gènere perquè en la infància se’l va identificar amb el gènere incorrecte 
per una intersexualitat. En el programa de ràdio es compara la intersexualitat amb l’hermafroditisme 
i es diu que, per tant, podrà tenir relacions sexuals amb si mateix/a, i s’afegeix després que potser 
seria millor que tingués relacions afectivosexuals amb altres persones intersexuals o transsexuals. La 
persona afectada va fer arribar una carta al mitjà de comunicació i des de l’OCH es van denunciar els 
fets a l’Àrea d’Igualtat de la Generalitat el dia 19/10/2016.

Anàlisi: És el primer any que arriba una denúncia per possible interfòbia a l’OCH. Per a les persones 
intersexuals ja és complicat poder identificar-se com a persones intersexuals, perquè hi ha molt poc 
coneixement al voltant d’aquesta realitat i perquè dins del col·lectiu de persones intersexuals aquesta 
nomenclatura és objecte de debat,  com per poder identificar possibles situacions de discriminació. En 

7  Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere. Ajuntament de Barcelona. Octubre de 2016.
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aquest cas, és la realitat de les persones intersexuals la que es veu afectada i menystinguda, des del 
desconeixement i partint de prejudicis existents al voltant d’aquesta realitat. La intersexualitat avui 
és molt desconeguda i està molt poc treballada; no obstant això, donar informació errònia i fer burla 
d’aquesta realitat vulnera els drets i la dignitat de les persones intersexuals. Potser aquesta situació 
recorda els inicis de la visibilitat LGTBI a la nostra societat pel desconeixement des del que es partia, 
però això no eximeix de la responsabilitat i possibilitat de cerca informació en aquest sentit, i més 
encara des dels mitjans de comunicació, atès que tenen una responsabilitat que deriva del seu paper 
com a altaveus i generadors d’opinió.

Cas número 12: Difusió de material de caire LGTBI-fòbic a diversos centres escolars

Afectat/des: Generalista, odi i exaltació. 

Descripció: El passat novembre de 2016 va arribar a centres escolars d’arreu de Catalunya i 
Espanya un pamflet d’una associació contrària als drets de les persones LGTBI on es qüestionava el 
treball educatiu al voltant de les diversitats afectivosexuals i de gènere als centres escolars i les lleis 
autonòmiques que promovien aquest treball. S’hi indica que són lleis que promouen l’homosexualitat 
i que suposen un “adoctrinament sexual”. Aquest pamflet va arribar a l’OCH a través de moltes vies, 
especialment a través de les xarxes socials, i l’OCH hi va intervenir d’ofici, fent arribar una denúncia a 
l’Àrea LGTB Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya a través del 
deure d’intervenció.

Anàlisi: Es tracta d’un cas en què tot el col·lectiu LGTBI es veu afectat; per això s’indica que és 
generalista. En realitat, no només s’hi veu afectat tot el col·lectiu LGTBI, sinó tota la comunitat educativa 
que treballa per un desenvolupament dels infants de qualitat i, especialment, els infants en general, 
tant els infants LGTBI com la resta. Aquest tipus d’actuacions poden posar en perill molts infants LGTBI 
i els seus entorns, ja que qüestionen la seva diversitat i la seva realitat, incitant-los a amagar-la i a 
tenir sentiments de culpabilitat i infelicitat, i indicant al seu entorn que el que els infants LGTBI viuen 
i senten és incorrecte, fet que pot generar conflictes en l’àmbit escolar i en el desenvolupament dels 
infants. A més, en aquest cas caldria analitzar si no suposa, també, un qüestionament d’altres lleis 
catalanes, com ara la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, o la LEC (Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació). 

Cas número 13: Difusió de vídeos amb contingut LGTBI-fòbic a les xarxes socials que inciten a l’odi

Afectat/des: Generalista, odi i exaltació.

Descripció:  El 3 d’agost de 2016 es notifica des de l’OCH a l’Àrea LGTB del Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya un vídeo i un canal de Youtube associat a un 
web on un home emet un missatge que incita a l’odi i la violència contra persones LGTBI. Es denuncia 
a través de l’article 34.4.d de la Llei 11/2014, sobre “emetre intencionadament i reiteradament 
expressions vexatòries que incitin a la violència i tinguin connotacions LGTBI-fòbiques en els mitjans 
de comunicacions, intervencions públiques o discursos”. L’agressor gestiona diverses xarxes socials 
(Youtube, Facebook i web) amb missatges de caire masclista i LGTBI-fòbic. Des de l’àrea esmentada es 
respon que s’ha derivat el cas al cos dels Mossos d’Esquadra. Paral·lelament, altres associacions d’arreu 
de l’Estat, com l’entitat madrilenya Arcópoli, també ho denuncien als diferents cossos policials. La 
Policia Nacional hi intervé el 2 de setembre de 2016 i, finalment, el 6 de setembre l’honorable consellera 
Dolors Bassa anuncia a través d’una piulada a Twitter que la conselleria s’hi presentarà com a acusació 
popular. 
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Anàlisi: Aquest vídeo, que animava a disparar contra persones homosexuals o aprofitar el Circuit 
Festival de Barcelona per fer una massacre contra persones LGTBI, és detectat només dos mesos més 
tard de l’atac a la discoteca LGTB Pulse Club d’Orlando, als Estats Units. Les amenaces de massacres 
o les incitacions a matar persones LGTBI de manera tan evident i pública no s’havien detectat fins 
a l’any passat. El fet que es produís la massacre a Orlando possiblement anima o va animar altres 
persones a demostrar odi cap a persones LGTBI. Aquesta possiblement és la incidència més greu del 
2016, per les seves implicacions públiques i les seves amenaces de violència i mort cap al col·lectiu 
LGTBI. Ja no només es tracta d’incitació a la violència, sinó de fer-ho cap a un col·lectiu en concret per 
un odi específic que pot implicar no tan sols que aquestes amenaces es poden fer reals, sinó que altres 
persones amb sentiments d’odi similars puguin fer actes de violència contra persones LGTBI.

Cas número 14: Portada d’un diari de Lleida amb un titular homòfob

Afectat/des: Generalista, mitjans de comunicació. 

Descripció: L’entitat Colors de Ponent ens trasllada que el diari La Mañana del dia 6 de març de 2016 
ha publicat la notícia que porta per títol “Los vecinos temen que Grenyana sea refugio de prostitución 
homosexual” a la portada i a la pàgina 3 del diari. L’entitat va fer públic un comunicat on s’expliquen 
els fets, la portada i el text de la notícia. El text de la notícia evidencia que no es pot provar que hi 
hagi prostitució. Malgrat això, el titular de portada parla explícitament de “prostitució homosexual”. 
Davant d’aquest comunicat el director del diari La Mañana, el dia 7 de març, es disculpa a les xarxes 
socials i publica un article amb el comunicat de l’entitat i on assenyala que el diari no volia ser 
irrespectuós.

Anàlisi: Els prejudicis i els mites al voltant del col·lectiu LGTBI, i en aquest cas especialment al voltant 
del col·lectiu d’homes gais i bisexuals, encara són ben presents en la nostra societat. La sexualitat 
entre homes ha estat vista com una malaltia durant molts anys de la nostra història i encara ho és en 
altres societats i territoris del món. Però en la nostra societat aquesta visió ja no només no es reconeix, 
sinó que és una visió refutada i pot ser penalitzada per la Llei 11/2014. Per això és tan important que, 
en aquest cas, el diari fes una correcció i demanés disculpes de forma pública. Els prejudicis vers les 
persones LGTBI cal eliminar-los, per veure la realitat de la diversitat afectivosexual i de gènere amb 
respecte i rigor.

Cas número 15: Contingut d’un llibre de dret penitenciari homòfob

Afectat/des: Generalista, institucional.

Descripció: En un llibre de dret penitenciari, que és de lectura recomanada per a l’alumnat a la 
Universitat de Barcelona, s’utilitzen expressions clarament homòfobes, relacionant l’homosexualitat 
amb efectes negatius de l’empresonament, indicant que “los permisos de salida han constituido, 
además, una vía adecuada de solución al problema sexual de los internos, cuando todavía no existían 
las visitas o comunicaciones íntimas que actualmente desempeñan ese papel para quienes no pueden 
disfrutar de los permisos de salida (art. 45.5 RP), que palían los efectos negativos que la abstinencia 
forzada ocasiona en el recluso propiciando la homosexualidad”. Es va fer arribar la denúncia al Síndic 
de Greuges i a l’Àrea LGTB Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 
Des de l’Àrea LGTB s’indica que el llibre és anterior a la Llei 11/2014 i, per tant, no es pot aplicar aquesta 
llei, i el Síndic fa referència a la llibertat de càtedra. Finalment, també s’ha treballat amb el professorat 
i membres de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Dret de la UB.

Anàlisi: Quasi cada any es denuncia almenys un llibre amb continguts LGTBI-fòbics, però en la 
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majoria d’ocasions no s’aconsegueix la retirada del llibre i, quan és així, és per l’acció voluntària de 
l’espai on es ven o es facilita o de l’editorial, però no com a conseqüència de la Llei 11/2014. Aquest 
llibre és anterior a l’aprovació de la Llei 11/2014, però reforça la visió de les relacions entre persones 
del mateix sexe com a quelcom negatiu, visió que afecta qualsevol persona que el llegeixi actualment. 
Així, malgrat que el llibre fos publicat anteriorment, la seva lectura és recomanada actualment en una 
facultat de dret, espai on s’estudien i es treballen els drets i les obligacions de les persones ciutadanes 
de la nostra societat.

5.2 RELAT SOCIAL SOBRE LA LGTBI-FÒBIA:
      ENTREVISTES QUALITATIVES
A la part anterior ja s’han analitzat quinze casos que posen de manifest la duresa de la LGTBI-fòbia 

que arriba a ser denunciada. Així i tot, suposa solament una petita mostra del conjunt de situacions i 
incidents lleus i greus als quals ha tingut accés l’OCH. 

Lamentablement, no és possible detenir-se per dedicar l’atenció que probablement mereixin la 
majoria de les incidències, però sí que s’han volgut conèixer les implicacions que tenen algunes de les 
incidències de 2016. 

Com ja s’ha vist en l’anàlisi quantitativa, el bullying en l’àmbit escolar és el segon ítem més freqüent 
en les incidències registrades aquest 2016. D’altra banda, el col·lectiu trans continua sent el tercer 
col·lectiu més afectat i ha estat protagonista del 2016 a Catalunya en el debat públic i en el treball per 
un nou model d’atenció a les persones trans despatologitzador i d’acord amb les necessitats de les 
persones. Finalment, el col·lectiu trans i el col·lectiu de dones lesbianes i bisexuals han vist augmentar 
el nombre d’incidències registrades amb percentatges molt propers. Tot aquest marc ha estat el que 
ha determinat les entrevistes que s’han fet per a aquest 2016.

En primer lloc, s’ha fet una entrevista a un home trans en una situació d’assetjament laboral que 
es va iniciar paral·lelament a l’inici del seu trànsit. Les dificultats de les persones trans, tant per 
accedir com per fer el trànsit o senzillament per estar en el món laboral, són una de les principals 
preocupacions tant del col·lectiu com de les entitats i administracions que hi treballen. En aquest cas, 
l’home iniciava el seu trànsit sense poder canviar de nom i va ser víctima de burles per part d’un cap de 
l’empresa on treballava, amb la complicitat d’altres companys i companyes. Aquesta situació, sumada 
a la seva realitat personal d’aquell moment, va tenir conseqüències molt negatives per a la seva vida, 
com el fet de viure una forta depressió. 

En segon lloc, s’ha entrevistat la mare i el pare d’un menor víctima de bullying homofòbic d’un poble 
de Barcelona. Un bullying que es va allargar durant anys i en què la inacció de la comunitat educativa, 
especialment la del centre, va forçar el canvi de centre del menor. Aquest canvi ha millorat totalment 
la vida del menor, de manera que es demostra la importància de la tasca de la comunitat educativa en 
la prevenció i el tractament de la LGTBI-fòbia i el bullying, especialment la que es fa des dels mateixos 
centres. 

Seguidament, s’ha entrevistat una dona lesbiana que ha reportat uns versots que podrien ser 
considerats lesbofòbics en el seu municipi en un entorn festiu. El 2016 ha augmentat lleugerament 
el nombre d’incidències registrades per dones lesbianes i bisexuals a Catalunya. En aquest cas, els 
prejudicis socials cap a les dones lesbianes prenen protagonisme a través d’un acte de cultura popular 
en un espai públic. Aquest fet ens permet analitzar com encara avui els prejudicis vers les dones 
lesbianes i el lesbianisme són ben presents i motiu de burla en espais públics.

I, finalment, s’ha fet una entrevista amb l’adjunt al Síndic de Greuges per analitzar el seu paper 
vers la LGTBI-fòbia, especialment pel que fa al col·lectiu trans i a la realitat del bullying LGTBI-fòbic en 
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l’àmbit escolar. El primer, el col·lectiu trans, ha estat protagonista de tot el 2016, sobretot per la seva 
tasca entorn de la creació d’un nou model d’atenció per a les persones trans que fuig de les definicions 
patologitzadores dels manuals de malalties mentals internacionals com el DSM i el CIE per donar una 
atenció centrada en l’acompanyament i en les necessitats reals de les persones. El segon, el bullying 
LGTBI-fòbic, ha passat de ser el sisè àmbit amb més incidències registrades el 2015 a ser el segon el 
2016, però encara no s’han desenvolupat tots els punts que preveu l’article 12 d’educació de la Llei 
11/2014.

 
Finalment, es recullen en un quadre els consensos i dissensos al voltant de la LGTBI-fòbia trobats de 

l’anàlisi de les entrevistes.

Entrevista 1: Home transsexual que pateix una situació d’assetjament laboral en el seu moment 
de trànsit.

Aquest 2016 a Catalunya s’ha aprovat un nou model d’atenció a les persones trans que implica un 
primer pas per a la seva despatologització i l’atenció centrada en les necessitats de les persones. 
No obstant això, hi ha molts altres àmbits en què encara es viu una situació de discriminació i/o 
patologitzadora. En aquest cas, un home que començava el seu trànsit va ser víctima d’un assetjament 
laboral per part d’un cap de l’empresa, ja que, malgrat que podia fer el trànsit, el canvi de nom encara 
no era possible, atès que, segons la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de 
la menció relativa al sexe de les persones, calen dos anys de tractament hormonal abans de poder fer 
el canvi de nom i sexe al Registre Civil. A més, les persones de l’entorn laboral no van acceptar aquest 
canvi i van tenir actituds com la de dirigir-se a ell amb pronoms femenins i no utilitzar el seu nom 
sentit.

L’afectat explica com va començar aquesta situació:

Empezó de una manera tonta, por ponerle un nombre. Era con el jefe de recursos humanos. Era una 
persona que empezó en mi lugar de trabajo, era nuevo. Des del principio nuestra relación ya no fue buena. 
A primera vista aquello de [...] esta persona no me cae bien fue mutuo.

Iba pasando el tiempo y se metía conmigo, pero eran temas laborales. Yo lo iba soportando a medida que 
iban pasando las cosas.

Introdueix les primeres situacions de l’assetjament:

Ya llegó un punto en que se empezó a meter ya con lo que es el tema de lo que es la transexualidad. [...] 
Lógicamente se tuvo que enterar [del tránsito] porque yo me tenía que cambiar el nombre, entonces, como 
él era el que llevaba ese tema del personal, era el que más se tenía que enterar.

Me hacía comentarios con respecto a ese tema que no venían al caso, yo callaba. Yo me considero una 
persona fuerte […], a mí no me ofende nadie, siempre me he puesto un escudo […].

L’afectat aclareix que en l’àmbit personal també estava passant per una situació complicada.

Pero claro, qué pasó, yo estaba en el proceso llevando mi separación y cuando ya empezó el tema de este 
chico como que se me juntó, y ahí ya dije yo, no puedo. Mi refugio era mi trabajo, ya no tenía refugio. Llegaba 
a casa y estaba mal, llegaba al trabajo y estaba mal, y era así cada vez que venía al trabajo.

L’afectat explica que no hi havia mai ningú davant que ho pogués sentir:

Lo malo es que siempre me lo decía cuando estábamos los dos solos, nunca me lo dijo, lógicamente, 
delante de nadie. Era mi palabra contra la suya, en ese caso. Si yo hubiese dicho algo en su momento, como 
lo hice en su momento cuando explotó todo […], no me iban a creer, para que voy a decir nada si no me van 
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a creer. Por eso lo fui dejando pasar.  

L’afectat explica la primer sanció:

Entonces, como no podía conmigo, como yo intentaba que me viera que no me ofendía, me sancionó, con 
dos semanas de empleo y sueldo. Esa fue su manera como de, no te puedo dar por aquí, te doy por el otro 
lado.

Me fui dos semanas. La semana que volví esa ya fue la semana que dije yo, no más. Trabajé esa semana 
y ya me fui de baja. Porque esa semana volvió y seguía con el mismo tema. 

Y ya por último que acusó de que robaba, no directamente, pero había cosas que me daban a mí que 
pensar que él pensaba que yo robaba. Que, de hecho, hará unas pocas semanas que me lo confirmaron, 
que me estaban buscando alguna excusa para que me echaran. Esa semana trabajé de lunes a viernes y el 
sábado ya no fui a trabajar.

L’afectat explica que estant de baixa li arriba una segona sanció:

Estando de baja me llegó una segunda sanción, con tres semanas de empleo y sueldo, por supuestamente 
reincidencia, por haber vuelto a cometer el mismo error de la primera. Y esa es la que estoy recurriendo 
ahora. 

Es mentira que cometí el mismo error, por eso tuve que denunciar a la empresa. Porque, claro, si no podía 
por un lado me tenía que dar por otro.

I explica com el va afectar en l’àmbit personal:

Cuando me llegó la sanción no sabía qué hacer, me puse a llorar, dije yo esto no puede ser porque dije yo 
esto no puede ser, porque una tercera y me echan. Hablé con mi jefa y le pregunté qué es esto, digo esta 
persona era una de las personas que sabían lo que a mí me importaba el hecho de lo que es el dinero, por 
mi separación, lo que conllevó […]. Es una persona que era consciente de mi situación, pero me sancionó la 
primera con dos semanas […], la segunda con tres semanas, que es casi el mes entero.

Por más que la gente sepa […], si a lo mejor que hubiese tenido un testigo de que esa segunda de eso no 
ha pasado, esa persona no se hubiera mojado, y yo lo entiendo porque hoy en día cualquiera no se moja por 
nada.

Entonces, al mes que estuve de baja, me enteré de que lo habían sacado de lo que es la zona de su trabajo. 
[…] me pasé seis meses de baja con depresión. No salía de casa, tengo una perrita y apenas la sacaba. Me 
hundí totalmente, porque ya me veía fuera. Ahí me pesaba más lo que era el tema económico que lo de la 
transfobia que había vivido. Me veía y ahora qué hago, me quedo sin trabajo y qué hago.

L’afectat explica la tornada a la feina:

Pasaron seis meses y volví a hablar con mi jefa y con la de recursos humanos y me dieron su palabra 
de que él no iba a volver a la tienda. Le cogí miedo a ir a mi trabajo, no podía ir a mi trabajo. Me quedé yo 
flipando: eso me llegó tanto que daba miedo porque yo decía, en cualquier momento aparece este chico por 
la puerta. Y los comentarios que me hacían, como me digas uno más es que ya me cojo y me pego un tiro. 

Intentamos recurrir la sanción, la empresa no quiso conciliar, así que tuvimos que denunciar la sanción. 
Como era tema laboral, me afilié al sindicato y me lo están llevando.

L’afectat explica com es decideix a registrar la incidència a l’OCH:

Esto lo hice una semana antes de entrar a trabajar. Me decidí a denunciar porque tengo un amigo que 
insistió bastante. Lo que él me decía, si no le paran los pies lo va a seguir haciendo. Y yo tampoco quiero 
que otra persona acabe como acabé yo. A mí nunca jamás he estado de baja tanto tiempo y con depresión 
nunca, nunca. Es más, que yo era una persona que la depresión… venga ya eso es una tontería, pues no, caí 
en depresión. Me la pasaba en casa todo el día, apenas comía, no hacía nada.
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Este mismo amigo me habló de este sitio [OCH], con la psicóloga, dos o tres meses y me ayudaron bastante. 
También ya llegó un momento que yo dije, no puedo seguir así. Le estoy dando el gusto a una persona que 
ni me va ni me viene. Yo estoy aquí jodido y esta persona está por ahí como si nada.

Explica com va sortir de la depressió:

Me costó, pero cada día ya salía un poco más, me iba al parque con la perrita. No quedaba con nadie 
porque era lo típico de qué cómo estás, cómo lo llevas, y yo no quería hablar del tema. Y fui saliendo.

L’afectat parla de l’aplicació de la Llei 11/2014:

Me dejé mucho. No he querido darle más importancia porque de alguna manera me hacía daño, también. 
Voy a pensar que no me ha pasado a mí, que ha sido un sueño. Esta persona ya no está, el problema ya no 
está y lo fui dejando.

Parla sobre la LGTBI-fòbia i sobre la realitat de les persones LGTBI:

Todo el tema este que tiene que ver con la transexualidad, no es que me sienta excluido, es como que no 
me quiero sentir identificado. Yo no soy un chico y soy un chico y ya está. Antes a lo mejor no existía esto, 
porque no se veía esto, hace muchos años, pero, desde que ya empezamos ya la gente a ser más liberales, 
yo no veo ningún avance. Yo veo que hay mucha gente todavía de mente cerrada. Y yo pienso que continuará, 
y seguirá siempre así, a lo mejor algo cambiará, pero creo que no acabará nunca esto.

Finalment, l’afectat valora tot el que li ha passat i com veu el futur:

Sí que sufrí bastante, en el sentido de que me sentía rechazado por una persona. La gente me decía, es 
una persona que ni te va ni te viene, que ves de vez en cuando. Sí, pero cada vez de vez en cuando es cuándo 
me hace daño. Y yo soy una persona a quien no vas a ofender con cualquier tontería. 

Entrando ya en el tema de la Iglesia, porque aquí la Iglesia tiene mucho que ver. Quieras o no la Iglesia 
tiene mucho poder y es algo con lo que cuesta pelear. Pienso que la Iglesia es más fuerte hoy en día. 

Cuando empecé yo con el tránsito y tal, ya fui más consciente de […], cuando empecé sí que pensé yo a 
lo mejor me va a pasar esto, porque a mí la gente me conoce de una manera. Hasta que no damos el paso 
de somos así se nos consideraba lesbianas. Estaba haciendo un cambio y ese cambio quieras que no a la 
gente también le cuesta. Porque ya te conocen de una manera y ahora te ven de otra. De hecho en el trabajo 
a mí me conocen tanto de antes físicamente como de nombre; allí he hecho el cambio total. Y a la gente 
le ha costado, y tengo una compañera a quien le cuesta. Y eso a mí me hace pensar que no queremos […], 
ni pienso a lo mejor en que te estoy haciendo daño si te sigo llamando de tal manera. Y qué es lo que te 
contestan, “hostia, lo siento”, pero es que ya estás del “hostia, lo siento”, ya… Cada día… Yo, por ejemplo, 
los mismos compañeros le dicen a ella, “¿Si tú ves a esta persona, cómo ves a esta persona?”, ella dice 
“un chico”, pero claro todavía tiene en mente cómo me conoció. Pero también, pienso yo, tanto le cuesta o 
es simplemente que no quiere. Es algo que nunca sabremos tampoco, porque no estamos en la mente de 
nadie. A lo mejor hay gente que a lo mejor lo hace por joder simplemente. Con los clientes me va fenomenal, 
como ya me conocen de años, me aceptan, me llaman como quiero que me llamen… y no tengo ningún 
problema. ¿Familiar? Sí, me cuesta también, pero, bueno, es lo que hay. Como siempre digo, paciencia, que 
algún día llegará.
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 Entrevista 2: Mare i pare d’un menor que pateix bullying homofòbic en una escola.

Aquesta entrevista es fa a una mare i un pare d’un menor que pateix bullying homofòbic, sense que 
l’infant ni tan sols hagi definit la seva orientació afectivosexual. Es tracta d’una situació que va durar 
quatre anys i que no va acabar fins que el menor no es va canviar de centre escolar. En aquest cas, a 
més, es tracta d’una situació que es produeix en un municipi no metropolità i que, per tant, dificulta 
l’accés a alguns recursos. En aquest sentit, el canvi de centre en molts pobles no és gens fàcil i, de 
vegades, no és ni una opció. Per tant, el fet que fos en un poble pot dificultar molt més la situació i la 
resolució.

En primer lloc la mare i el pare expliquen en què consistia la situació de bullying homofòbic en el 
centre escolar que estava patint el menor:

El que va passar va ser que el meu fill va patir una situació d’assetjament, de bullying. Li deien maricón i 
així no et sé dir si és gai o no, perquè és molt petit, no té res desenvolupat sexualment. Com a identitat, sí, 
ell té molt clara la seva identitat, és un noi, així ho expressa ell. Ell té una germana, ell té moltes coses que 
[...], pel fet d’educar els dos en igualtat, pot un dia dir “m’agrada molt Frozen” i posar-se una cosa de Frozen 
i un altre dia dir, doncs, “m’agrada una cosa de Star Wars” i posar-se una cosa de Star Wars. Tots dos tenen 
aquesta llibertat. 

Li van començar a dir maricón, perquè és un nen que se li ha tallat [...], no hem tallat amb estereotips, no 
hem dit és que tu ets un nen i t’ha d’agradar el blau, no, t’agrada el rosa, pues t’agrada el rosa. A partir d’aquí 
els nens van començar a dir-li el seu nom, però en versió de nena, com a insult. El tema és que ho feien com 
a insult, per ferir. Llavors ell s’ho prenia per ferir. Això van començar de ben petitets.

La mare ens parla de la relació amb l’escola quan ella i el pare comencen a detectar la situació de 
bullying:

Al principi anàvem a parlar, els hi dèiem als mestres. Sempre intentant anar de bones amb l’escola. 
Llavors et deien “bueno, vols dir que és tan?”, i jo els hi deia “home jo al sortir del cole, pel carrer, quan es 
saluden pel carrer li diuen.  Com pot ser que tu dintre del cole?” “Ah, doncs no hem sentit res, ja estarem al 
cas, ja estarem al cas.” Bueno, amb el “ja estarem al cas” vam estar bastant de temps. 

Al cap d’un temps, la mare i el pare ens expliquen com es va anar desenvolupant i mantenint la 
situació de bullying:

Va ser una roda que va començar a fer-se grossa [...]. Després, amb el temps, ell portava un pentinat de 
cabells, i li van començar a dir que se l’havia de canviar perquè això era de nenes i ell no el podia portar. Ell 
els deia que no, que a ell li agradava i deia que no. Van estar insistint-hi fins que li van començar a dir que, 
si no es canviava el pentinat, li tirarien pedres.  

La mare explica com segueix i la resposta de l’escola, que no s’ho creu fins que no es produeix una 
agressió física:

Llavors ell ens ho va començar a explicar i vam anar a parlar-ho amb els mestres. I ens van dir “vols dir 
que li diuen això?”. “Sí, això és el que explica el nen”. “Ja, però jo no he sentit res”. Amb el rotllo aquest, 
l’hi anaven dient, i de cop un dia ve amb una pedrada al cap, però amb una bona pedrada. I li dic “què ha 
passat?”. I em diu “que em tiren pedres”, diu “avui m’han donat, però ja fa dies que em tiren pedres, el 
que passa és que jo fins ara les esquivava”. I li dic “i per què et tiren pedres?”. “Perquè no m’he canviat el 
pentinat”. 

Hi vaig anar a parlar i em diuen “no, no, segur que ha sigut per accident, perquè a lo millor algun nen en 
va tirar i amb mala sort una li ha anat a parar al cap”. L’endemà em ve amb una pedrada a la cama i llavors 
ja vaig muntar el ciri. Sembla que en aquell moment ho van resoldre, van fer confessar els nens, i llavors van 
fer que li demanessin disculpes [...] va durar dos o tres mesos de tranquil·litat. 

Al cap de dos o tres mesos, tornem a començar amb l’apel·latiu, després ja van començar amb insults. Va 
haver-hi un nen més gran a qui van castigar amb els nens petits i a qui no se li va acudir una altra cosa que, 
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com que sentia que li deien amb l’apel·latiu femení, abaixar-li els pantalons per comprovar si era un nen o 
una nena. Al veure això, els altres nens també van començar a fer-ho. 

Al cap d’un any la cosa va continuar i la mare explica com va anar evolucionat a altres actuacions 
d’assetjament i com l’escola comença a posar en dubte aquesta situació i no hi dona resposta:

Un any més tard ja va començar que no es volia canviar al vestidor, ni en el del col·le, ni el de la piscina, cap 
vestidor, que no volia que el veiessin nu, i jo li deia però per què, què passa, i em diu que li diuen que té tetes 
de nena i que per això li feia vergonya. I, bueno, vaig anar parlar amb els mestres i em van dir “tranquil·la, 
ja prendrem mesures”.

I va començar que no el convidaven a les festes d’aniversari, de fet fins i tot li deien “he convidat a tota la 
classe menys a tu”, li deien per fer mal. I el veies que deia “no tinc amics, ningú m’estima”. Tot es va anar 
complicant i en un principi s’ho prenia com molt depressiu, però va arribar un moment, jo ho vaig veure i ho 
vaig avisar a l’escola, però no em van fer massa cas, que va fer un canvi de xip. Fins aquí, s’ha acabat, aquí 
començo jo a autodefensar-me, i autodefensar-me vol dir donar hòsties a qui sigui. I va a passar a ser el mal 
comportament d’ell. Dic, però, bueno, es comporta malament perquè s’està defensant d’una situació de què 
vosaltres no l’esteu defensant, que ningú l’està ajudant, perquè no esteu agafant els nens quan l’insulten, 
quan li diuen l’apel·latiu, i em diu “és que no li diuen, és que aquí ningú li diu res”. 

Un dia em truca la monitora de menjador i em diu “el teu fill m’ha muntat un pollo, s’ha posat a cridar i s’ha 
estirat a terra que no es volia moure”. I dic “home, per què no vol entrar, t’ha dit res, l’hi has preguntat?”. 
“Saps què em diu? Que no vol entrar perquè li faran mal”. I li dic “i no t’has plantejat que potser algú li ha dit 
que li farà mal?”. I em diu “aquí no li faran mal, de fet, aquí ningú li farà mal, aquí estem per protegir-lo”. Ni 
s’ho qüestionaven, això [...], en cap moment es plantejaven per què el nen feia això.

Ens expliquen que arriba un punt que apareix una pintada al centre escolar:

Fins que va aparèixer una pintada dintre de l’escola que posava el nom del meu fill i posava maricón. I 
llavors vaig dir al nen “ho has parlat amb la mestra?”. Sí, i em diu que han castigat el nen que ho ha fet. I li 
dic “no t’obsessionis per això”. Jo no vull culpabilitzar el noi que ho va fer, perquè era nou, s’estava trobant 
una situació, ell era nou, potser també es ficaven amb ell i potser ho va fer com a autodefensa, que vegin 
més aquest i que no es fiquin amb mi. Li vaig dir “tu parla amb el nen aquest, intenta fer-te amic d’ell, 
intenta suavitzar una miqueta les coses”. Al cap d’uns dies veig el nen molt alterat, però no em diu res. Al 
cap d’un mes li pregunto què passa i em diu “que ningú ha esborrat la pintada” [...] i li pregunto “segur que 
és la mateixa?”. I em diu “sí, mama, la veig cada dia”. I li dic, vale, quan sortim del col·le em dius quina és i 
si encara hi és vaig a parlar amb la mestra i amb qui faci falta. 

Quan es va fer la pintada jo vaig enviar un e-mail a l’escola. Quan surt del col·le, el nen em porta on era i 
efectivament allà estava i va ser quan vaig fer la foto de la pintada. [...] Em trobo que sortia la directora de 
l’escola, i l’agafo i li dic “vine cap aquí” i li vaig muntar un pollo davant de la pintada que em sembla que se’n 
recordarà tota la vida. Em va agafar i em va dir que ella no sabia que hi havia allò allà i li vaig dir “perdona, 
tens un e-mail de fa un mes que et vaig enviar que deia que hi havia la pintada”, que és que a qui se li passa 
pel cap no esborrar-la? [...], “no crec que faci falta dir-ho perquè tu entenguis que s’ha d’esborrar” [...]. Em 
va portar al despatx, i em va dir “això que li passa al teu fill no és l’únic a qui li passa” i em va treure d’un 
calaix un feix de papers amb notes cap a altres nens i li dic “tens un problema en aquesta escola i l’únic que 
estàs fent és tapar-lo, no solucionar-lo”. I em diu “ah, però, bueno, tampoc és tan greu” i li dic “que no són 
greus els insults”? Per a ells, el concepte és que com que són insults no passa res. [...]

 
La mare i el pare expliquen com han solucionat el tema del centre escolar:

El centre, l’hem hagut de canviar. Ara és en un altra escola, la mar de feliç, la mar de content. Amb nens 
que s’ho passa la mar de bé, amb amics que el conviden a casa seva a jugar, un canvi de notes abismal, 
d’insuficients a excel·lents.

La mare reflexiona sobre l’àmbit educatiu i els valors coeducatius amb relació a la situació del seu fill:

Se suposa que estem educant en valors els nostres fills, valors d’igualtat, de respecte... Són bàsics. Em 
deia que hi havia pares que li havien prohibit jugar amb ell perquè era maricón. A mi alguns pares m’havien 
dit que la forma d’educar els meus fills, en igualtat, estava amariconant el nen. La qual cosa [...] jo ja sé d’on 
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ve el problema, d’estereotips, d’educació, de conceptes, un xoc de conceptes. 

Quan i com es decideixen a comunicar-ho a l’OCH?

A l’OCH jo hi vaig anar perquè vaig veure en un article al diari que havien ajudat un nano amb una cosa 
similar [...], estàvem ja una mica desesperats. En si el canvi de centre ja estava, encara no teníem centre 
assignat perquè ho vam fer fora de termini. El que sí que teníem clar és que alguna cosa s’havia de fer. A 
mi els psicòlegs m’havien recomanat no posar cap denúncia mentre el nen fos dins el centre, més que res 
perquè hi podia haver represàlies. Quan ja vaig saber a quina escola anava i tot, em va dir que anés al Síndic 
i casualment va venir al poble i vaig aprofitar l’avinentesa.

El Síndic va fer una resolució molt a favor nostre i a més reclamant molt el tema de la Llei 11/2014. També 
reclamaven revisió de l’actuació de l’escola i hi havia una sèrie de punts a la resolució bastant [...].

Inspecció Educativa van ser els que em van ajudar amb el canvi de centre. La inspectora em va dir “això 
m’asseguraré jo que estigui resolt abans que el teu fill marxi del centre”, però no va poder ser.

La mare i el pare parlen de quan i com el nen va sentir que l’ajudaven en un àmbit d’educació en el lleure:

Els que van fer alguna cosa pel nen van ser els monitors del casal d’estiu. Va coincidir amb dues criatures 
que eren de les que es ficaven amb ell. Els monitors em van estar trucant diverses vegades dient que havien 
vist coses, que havien sentit coses, fins que un dia es van trobar una pintada, també. Llavors, em van trucar 
al mateix moment que la van trobar, i em van dir “hem trobat aquesta pintada, l’hem esborrat nosaltres, 
però aquí hi ha un problema i prendrem mesures”. I em van dir que farien una activitat en la qual posaven 
etiquetes als nens i capgirarien els papers. Van fer aquesta activitat i em van demanar que el nen escrivís 
una carta i la va llegir davant de tots els nens i realment va ser molt alliberador per a ell. Al sortir va agafar 
els monitors i els va donar les gràcies i els monitors em van dir “quasi ens posem a plorar perquè ens va dir 
que érem els únics que l’havíem ajudat”.

A diferència del que passava al centre. La mare explica:

No es plantejaven el fet de per què passaven les coses, passaven i ja està, i era un mal comportament 
i havia de tenir un càstig. El meu fill no t’he dit que s’hagi comportat bé, però se n’ha de buscar la causa, 
perquè no ho ha fet de forma gratuïta. Quan l’insultaven no tenia cap tipus de conseqüències.

En quina situació estan ara?

Nosaltres la relació amb l’escola evidentment és zero, fora d’alguns nens i pares amb qui tenim relació. I 
això del Síndic ja anirà caminant [...]. Estem pendents que respongui Ensenyament, a veure què passa.

Ara sembla un altre nen, sembla que me l’han canviat, i no és que me l’hagin canviat, ara és com és ell. 
 
El pare i la mare traslladen la seva preocupació i angoixa en tot el procés:

[...] Estábamos recibiendo noticias por la televisión de que de doce años se ha suicidado, de once lo han 
matado, que eso está a la vuelta de la esquina. Que ya empiezan a tener una fuerza, que empiezan a tener 
fuerza de verdad.

I, emocionalment, i si li agafa com aquell pobre nano que es va tirar per la finestra, perquè no podia més. I 
el meu fill em deia “és que no puc més”, amb aquestes paraules, “és que no vull tornar a l’escola, no vull”. A 
més em deien “és que no te l’escoltis tant, intenta suavitzar”, em sentia com si el meu fill era un delinqüent 
i la resta eren un sants i, com que el meu era el delinqüent, no me’l podia escoltar perquè tot el que deia 
eren mentides. 

La mare reflexiona sobre la situació i indica que no es pensava que es trobaria en aquesta situació 
abans de tenir fills/es:

Sincerament i honestament, jo sempre m’havia mogut en un entorn... Sincerament, abans de tenir crios, 
pensava que aquestes coses estaven més superades. Però al veure tants estereotips amb els nens [... ], 
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nenes rosa i nens blau, i de aquí no te salgas, que com te’n surtis ja ets un bitxo raro, dius com pots ser que 
encara estiguem amb aquests estereotips?

Quines recomanacions faríeu?

Per orgull personal et diria que el meu fill no hauria hagut de sortir de l’escola [...], els que se n’han 
d’anar són aquells que estan fent això. Però et trobes amb el fet que és això o que el teu fill acabi amb un 
atac d’estrès tan greu que t’estàs plantejant fins i tot que s’acabi tirant per la finestra, i dius, llavors dius, 
primer és el meu fill. Als altres pares els diria feu el que us demana el vostre fill, perquè al cap i a la fi és el 
que heu de protegir. A les administracions que es posin les piles i que no permetin que es faci el mirar cap 
a una altra banda.

Superarem la LGTBI-fòbia?

Des del moment que es canviï d’actitud, de dir, comencem a educar els que venen darrere amb uns 
conceptes correctes. 

Tots acabem en el mateix lloc, no s’està educant en valors o els valors que s’està transmetent no són els 
correctes.
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Entrevista 3: Dona lesbiana d’un municipi petit de Tarragona que denuncia el contingut d’uns versots.

L’entrevistada és una dona que treballa en la funció pública d’un municipi petit víctima d’un 
comentari en els versots satírics de la festa major. Els versots són textos satírics rimats relacionats 
amb la vida política o pública de la població on es representa i que es fan públics habitualment per la 
festa major. En aquest cas, es van fer públics versots amb una burla amb un contingut més relacionat 
amb la intimitat de les persones que no pas amb la seva funció pública, incloent-hi la comunicació de 
l’orientació afectivosexual de la víctima en un context de burla.

La dona explica els fets, en què es van recitar en públic els versots per a la festa major en una plaça 
del poble i es va fer referència al seu càrrec i a les seves companyes a través de tres atributs amb to 
despectiu:

Alcover a les festes del poble sempre fan els versots [...], normalment el personal de l’Ajuntament sempre 
rebem per un lloc o per un altre. Aquest any van fer una sàtira sobre Blancaneus i els set nens [...]. A la 
sàtira van dir “la tetona”, “la lesbiana” i “la rància”. El fet de que diguin això en una plaça amb 500 persones 
i també ho donin per escrit [...], penso que no s’haurien de ficar a la vida personal de ningú, estigui o no fora 
de l’armari. Sent un poble rural, que la gent és més tancada, [...] si saben la meva condició sexual pot posar 
una mica més d’odi cap a nosaltres. 

En principi a mi mai m’han dit res [...]. Però em sembla que una cosa és que es fiquin amb les nostres 
funcions i una altra cosa és que s’han ficat en la nostra vida personal. Jo estic fora de l’armari, però i si la 
meva mare no ho sap, i si algú de la meva família no ho sap?

Van fer una queixa a l’Ajuntament respecte dels versots i va demanar que no es financés l’entitat 
responsable amb diners públics i una disculpa pública a través d’una recollida de signatures. No 
obstant això, el resultat no va ser l’esperat:

Des de llavors vam fer una recollida de firmes a l’Ajuntament perquè es van ficar molt amb les dones 
de l’Ajuntament, perquè la majoria som dones, i eren molt sexistes, molt sexistes els versots [...]. L’alcalde 
es va desentendre de tot això, i ell és com si diguéssim el president de l’empresa, hauria de vetllar pels 
treballadors i les treballadores i no ho va fer, no ho va fer. Van voler parlar amb nosaltres els dels versots i 
nosaltres no vam voler perquè van passar molts mesos. Ens van respondre a la recollida signatures, perquè 
nosaltres vam demanar que els retiressin la subvenció i que fessin unes disculpes públiques, i ells van 
respondre que no, que era atemptar contra la llibertat d’expressió i cultura i que potser tractarien amb 
més finor els següents versots. L’alcalde ho va passar pel ple de l’Ajuntament, i l’únic que va dir és que ells 
estan en contra de tot acte homofòbic, sexista i tal, però ja està i així es va quedar el tema. Això va passar a 
l’octubre de l’any passat, i fins ara res, no-res. Menys jo, que ho vaig posar en coneixement de l’OCH, només 
s’ha aconseguit això.

Les altres treballadores per tema sexista es van replantejar anar a l’Observatori de la Dona, però van dir 
“bueno, esperem-nos”. Jo els vaig dir que cada any és el mateix, vosaltres mateixes.

La dona explica que, malgrat que en el seu cas de moment els versots no han tingut conseqüències, 
sí que poden passar, com va passar amb una companya seva:

Jo amb la companya sí que vaig tindre una situació desagradable un dia perquè l’any passat sí que li va 
tocar un versot tot sol per a ella [...] i pel carrer li van dir coses i vam tindre un confrontament amb uns nois 
molt gran, però ella no va decidir denunciar ni res, llavors jo he sigut la única.

L’afectada explica com valora l’aplicació de la Llei 11/2014 en el seu cas, especialment en l’àmbit 
laboral i, concretament, en la funció pública:

En aquest cas, l’alcalde hi hauria d’haver intervingut d’una altra manera. Li va posar les dependències, li 
posar els altaveus, li va posar el micròfon, li va posar la plaça i li va posar els diners i li va fer les fotocòpies 
per distribuir els versots [...], jo sé que la Llei empara molt el tema de drets LGTB i tal, però hi ha vegades 
que, sobretot al treball, si no tens el teu superior que no et dona suport és complicat [...], encara falta molt, 
encara hi ha molta gent desprotegida, molta gent que li falta avançar i més en el treball.
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Per sort, l’altre dia vaig veure una associació de policies a Espanya [...] intenten protegir més. Nosaltres 
tenim sindicats, els sindicats policials, però és més per donar-te suport per a actuacions, denúncies i coses 
del treball, però no els teus drets, la teva intimitat o el que sigui, és diferent.

La víctima explicava que no es va sentir prou defensada i que calen més actuacions i proposa que es 
facin formacions específiques a professionals de les administracions públiques:

El que es podria fer des de la Generalitat és fer xerrades, sobretot als caps dels ajuntaments, sobre el 
tema del mobbing, en l’àmbit laboral en l’Administració perquè més complicat, el tema del sexisme, el tema 
de la LGTBI-fòbia. Penso que amb el tema de fer èmfasi que algú de l’Administració et vingui dient que 
estem observant aquestes coses i heu d’anar amb compte, heu de vetllar, penso que amb xerrades i coses 
d’aquestes aniria molt millor.

Com a alcalde, quan fas el jurament, tens unes responsabilitats i unes obligacions, si tu no les compleixes 
o no les saps o no les compleixes perquè no les saps, realment [...] no tenen formació. Si tinguessin els 
coneixements l’alcalde no permetria que es passessin de la fina ratlla que hi ha entre la llibertat d’expressió 
amb el tema d’ofendre o ficar-se en la intimitat de la gent o menysprear-la.

L’afectada valora el contingut dels versots: 

Jo penso que, més que per lesbofòbia, és més el tema de la intimitat, la meva vida [...] que esbombin una 
cosa que no han d’esbombar [...]. Dir la lesbiana, a veure sóc lesbiana, però és complicat perquè ho diuen 
despectivament i esbomben una cosa de la meva vida, encara que no diguin el meu nom tothom ja sap qui 
som, on vivim... Ho saben tot de nosaltres.

Normalment fan versots genèrics cap a nosaltres, a un altre company li diuen “el guapo”, a un altre “el 
barbudo” i a un altre “tros de pa”, però realment no és cap insult, comparat amb el que ens diuen a nosaltres. 

L’afectada valora l’agressió amb relació a la lesbofòbia, l’homofòbia i el masclisme:

Jo normalment, a mi no se’m nota, en general no se’m nota, i quan als meus companys els ho he dit em 
diuen “es que no lo pareces, es que no has probado una buena polla”, realment és un comentari masclista, 
no homofòbic, des del meu punt de vista [...]. A part de la gent que té la ment antiga, en els joves és més 
tema masclista, de cara a la noies lesbianes, de cara a gais és més d’odi, penso. Jo crec que de cara a 
l’homosexualitat, concretament, al lesbianisme o bisexual, ja sigui lesbiana o bisexual, penso que és més 
masclista el tema.

Pel que fa a la LGTBI-fòbia, l’afectada indica que és quelcom que pot anar millorant, sobretot a través 
del suport que implica el fet que existeixin espais específics per a persones LGTBI (associacions, espais 
d’oci, etc.):

Penso que cada cop evolucionarà més el tema, anirà millor [....] però sempre hi haurà gent que no 
ho accepti, igual que existeix el racisme i existeixen altres tipus de fòbies... Hi ha gent que tindrà fòbia 
lamentablement a aquest tipus de grup, però que s’aniran normalitzant i anirà millor, cada cop hi ha més 
associacions, més grups, més normalitat, hi ha més ambient.

Et fas més fort quan veus que hi ha associacions, que hi ha grups, que hi ha discoteques i que a les 
discoteques surten heteros perquè els agrada el rotllo i l’ambient, penso que et sents més reconfortat, més 
fort, més bé, de cara també a poder dir-ho lliurement.

El que passa és que sempre, però no només en aquest tema, sempre hi haurà gent que no ho vulgui, que 
no ho accepti, per exemple el que els va passar als nois aquests l’altre dia, que els van donar una pallissa, 
però per sort al vídeo es veu que hi ha gent bona que va agafar l’agressor perquè no els pegués més.

A més, afegeix una reflexió entorn de les diferències per territori, en funció de si són grans ciutats, 
ciutats mitjanes i municipis petits, amb relació a la realitat de les persones LGTBI:

Hi ha molta diferència. Aquí, a la ciutat més gran propera fa uns deu anys hi havia, hi va arribar a haver 
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tres discoteques d’ambient juntes i es notava molt. I ara ja sembla que estiguin tots amagadets, perquè ja 
no hi ha res, hem d’anar a Barcelona, a Barcelona està molt normalitzat i hi ha molta diversitat. Llavors aquí 
és més difícil trobar-te pel carrer aquesta normalitat. 

Jo no me n’amago, jo he anat al poble on treballo amb la meva exparella i he anat a prendre alguna cosa, la 
gent ho sabia, però el que va fotre és que ningú ha de dir el que jo sóc, que és diferent, però es nota perquè 
ja va parlar tot el poble. Vas de compres i tal i inconscientment, si fas un petó a la teva parella, sempre hi ha 
algú que està mirant.

A Barcelona és més cada uno a lo suyo y los demás que hagan lo que les de la gana. Hi ha moltes discoteques, 
hi ha associacions, es fan quedades, hi ha psicòlogues, hi ha moltes escriptores, hi ha llibreries, el Pride... 
Aquí és que no es fa res, fan alguna festa d’ambient i quan la fan es peta. 

Per acabar, indica, també, la diferència entre el municipi on viu ella i el municipi on treballa, 
explicitant que en el primer no ha tingut mai cap problema:

Jo, al poble meu, mai he tingut cap problema, a mi em coneixia tot el poble i mai he tingut cap problema. 
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Entrevista 4: Jaume Saura i Estapà, adjunt general al Síndic de Greuges; Maria Jesús Larios, 
adjunta al Síndic d’Infància, i Mar Torrecillas, assessora del Síndic en matèria LGTBI. 

En aquest cas, es fa una entrevista a l’adjunt general al Síndic, Jaume Saura, per valorar la tasca del 
Síndic en matèria de defensa dels drets LGTBI, d’acord amb els reconeguts a la Llei 11/2014. Segons 
aquesta llei la intervenció del Síndic en la seva aplicació respon a la disposició addicional tercera, 
sobre cooperació i col·laboració entre institucions, on es diu que “el Síndic de Greuges, d’acord amb 
les atribucions que li assignen l’Estatut d’autonomia i la Llei 24/2009, del 23 de desembre, exerceix 
les funcions relatives a la defensa de drets i llibertats en matèria de no-discriminació de les persones 
LGBTI que puguin haver estat vulnerats per l’actuació d’institucions, tant públiques com privades”. 

Responent a aquest article el Síndic ha estat una de les institucions més recorregudes pel col·lectiu 
LGTBI en el compliment de la Llei 11/2014. De fet, segons dades del Síndic, en el global de les queixes 
rebudes a la institució, el 96% les fan persones individuals i el 4% associacions, empreses o altres 
organitzacions, mentre que en les queixes rebudes amb relació a l’àmbit LGTBI, el 25% venen d’entitats, 
i, fins i tot, moltes que són individuals formalment també venen de les entitats. 

Al llarg de l’entrevista tant el Jaume Saura com la Mar Torrecillas destaquen la bona relació i 
comunicació entre el col·lectiu LGTBI i la institució del Síndic de Greuges. La Mar indica que “al principi 
nosaltres ens pensàvem que hi hauria una allau de queixes, i no ha estat això, si no és pel moviment associatiu 
no tindríem pràcticament queixes”. 

De fet, l’adjunt general al Síndic indica que això ha estat molt positiu per a la institució del Síndic 
per tal d’agafar experiència i coneixement. I és important que “el col·lectiu ens identifiqui com a possible 
garant” dels drets.

Ara ja fa dos anys i mig de l’aprovació de la Llei 11/2014 i tot que les queixes des del col·lectiu LGTBI 
“quantitativament, continua no sent una part important de la institució [...] són molt significatives”, ja que 
“afecten col·lectius grans”. Això ha fet que d’alguna manera, segons ens indica el Jaume Saura, “la Llei 
ens ha obligat a tenir una certa especialització en el tema”. 

De fet, el Jaume Saura, també indica la seva preocupació amb relació a la manca de presència 
del Síndic en la llei antidiscriminatòria general, que està en vies d’aprovació, i diu “nosaltres no hi 
apareixem. Hem fet nota a la consellera dient que hauríem d’estar en les mateixes condicions que estem a 
la Llei 11/2014”.

Des que es va aprovar la Llei 11/2014, el Síndic ha fet un total de 58 actuacions relacionades 
específicament amb l’aplicació d’aquesta llei. Entre aquestes actuacions hi ha queixes, actuacions 
d’ofici i consultes. Segons dades del Síndic, les queixes han anat augmentant de manera progressiva 
amb el temps, passant de 6 els dos mesos d’aplicació de la Llei del 2014 a 9 el 2015 i a 18 el 2016. El Jaume 
Saura aclareix que “malgrat que els nombres no són espectaculars, són grans temes”. Per tant, el tema 
quantitatiu no és tan important, sinó que potser caldria preguntar-se “si els casos que ens arriben són 
males praxis puntuals [...] o casos individuals que són exemple d’una pràctica estructural”. Finalment, 
sembla que també hi pot haver hagut una evolució en el tipus de queixa que es fa i, mentre que el 
2015 arribaven queixes relacionades directament amb la possible vulneració de drets de les persones 
LGTBI, el 2016 es pot haver afegit, també, la “supervisió de l’Administració en l’aplicació de la Llei” a la 
tipologia de queixes rebudes.

El 2016 la tasca que s’ha fet entorn dels drets de les persones trans i l’aflorament de la realitat del 
bullying LGTBI-fòbic en l’àmbit educatiu són dos temes cabdals que han centrat gran part de l’activitat: 
“tot i que no hem vist tots els avenços que voldríem hem vist passes significatives: que el Departament de 
Salut s’assegui a fer un nou model trans; i el bullying és un tema molt més complex, però un pas endavant 
del reconeixement de la identitat de gènere dels nens i nenes a les escoles, sobretot de primària”. Dos 
temes amb avenços molt significatius.
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La Mar Torrecillas aclareix, però, que un dels temes més complicats és la formació i el desconeixement 
que hi ha sobre la realitat LGTBI i la necessitat d’aquesta formació, especialment pel que fa a 
professionals: “el tema de la formació i els desconeixement que hi ha sobre aquesta realitat, primer per 
part dels professionals que estem treballant diàriament amb els usuaris”. 

No obstant això, tots dos indiquen que la resposta al Síndic per part de l’Administració en el moment 
de fer-los arribar una queixa és ràpida: “la resposta sempre ha sigut de dir ‘és veritat, teniu raó’, o sigui 
que hi ha consciència”. 

A part de les queixes, però, el Síndic de Greuges també fa actuacions d’ofici per a temes globals 
i qüestions per les quals potser no arriba una queixa formal, però es dona una situació d’alerta o 
atípica, com poden ser les “agressions d’aquests dies, per l’alarma que han generat, ens plantegem dades 
sobre el tema, protocols que té la policia, atenció a la víctima, etc.” o amb una queixa particular “pot ser que 
nosaltres detectem que pot haver-hi una determinada problemàtica i que afecta molta gent”. En aquest 
sentit, les dades han estat d’1 actuació el 2014, 6 el 2015 i 2 el 2016. El 2015 ens aclareixen que sí que hi 
va haver molt moviment relacionat amb l’àmbit sanitari, especialment pel que fa a l’atenció en salut 
de les persones trans i l’accés a les tècniques de reproducció assistida a la xarxa sanitària pública, 
però també altres queixes més relacionades amb discurs d’odi, com poden ser llibres o manuals o jocs. 
El canvi de 2015 a 2016 pot estar motivat perquè la Llei 11/2014 s’aprova a final de 2014 i el 2015 es fan 
tot de queixes inicials de què es demana una resposta des de la Llei, mentre que el 2016 s’estabilitza. 

Malgrat tot i en termes generals, no només el col·lectiu LGTBI, sinó la població en general, és poc 
coneixedora de la tasca del Síndic. De fet, segons informa l’adjunt general, “el 30% de la població 
de Catalunya no sap què és el Síndic de Greuges”, i, de les persones que el coneixen, habitualment el 
relacionen més amb una figura que treballa l’àmbit més clàssic de l’Administració; per tant, “falta 
coneixement de la figura del Síndic com a garant”. A més, la Mar Torrecillas destaca que “nosaltres no 
tenim potestat sancionadora ni coercitiva. Això és una limitació, la principal, segurament”; a més, aclareix 
“no és només posar la denúncia, és què passa després [...]. Nosaltres aquest acompanyament ja el fem, 
però no és el mateix”. 

A continuació s’exposa l’apartat relatiu a l’entrevista a l’ajunta d’Infància del Síndic, la Maria Jesús 
Larios. 

L’adjunta d’Infància del Síndic de Greuges treballa tots els temes relacionats amb la infància i 
també amb infants LGTBI. Des del reconeixement de la identitat trans dels infants, els seus drets en 
tots els àmbits i la seva protecció. El reconeixement dels drets dels infants no sempre és fàcil i el fet 
d’assumir que els infants també tenen drets com a persones LGTBI és un afegit:  “si ja costa reconèixer 
veure l’infant com a subjecte de dret [...], a aquell infant LGTBI, la societat es veu amb dret d’imposar-li una 
determinada orientació o que es comporti d’acord amb una orientació sexual normativa”. 

Pel que fa al treball amb infants des del Síndic, es va començar amb una “una actuació molt clara en el 
sentit que se’ls garantís el dret a utilitzar el nom d’acord amb la seva identitat sexual”, arran d’una queixa 
d’una entitat de famílies de menors trans.

Parlem amb la Maria Jesús Larios sobre l’augment en les incidències registrades el 2016 a l’OCH 
sobre bullying LGTBI-fòbic i, malgrat que ells/es no detecten aquest increment, indica que és un 
tema cabdal per al Síndic: “en som coneixedors i ens preocupa el tema perquè sabem que és un fenomen 
especialment ocult. Si l’assetjament o el bullying ja és un fenomen ocult, perquè no sempre s’expressa, el 
bullying homofòbic ho és molt més perquè tenim el patiment que tenim habitual, que pot tenir un nen que 
està sent objecte d’assetjament, posem al costat del que pugui tenir per totes les problemàtiques que pugui 
tenir un infant LGTBI [...]. Nosaltres creiem que aquesta lluita interior o aquestes situacions, acompanyades 
d’un assetjament, que ja és molt dolorós, és molt difícil. La mateixa invisibilitat que pugui tenir el col·lectiu 
aquí fa que pugui ser especialment invisible el bullying homofòbic”.
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Les intervencions que es fan des del Síndic no només treballen la resposta davant la situació de 
bullying que es pugui estar donant, sinó també la part preventiva per no arribar a tenir aquesta 
situació, explica la Maria Jesús Larios: “Quan hem fet alguna intervenció hem coincidit molt amb la part 
preventiva. Preventiu des del moment en què el nen comença la seva escolaritat. S’ha de desenvolupar 
realment la Llei. La coeducació s’ha de desenvolupar a l’escola, això ha d’estar en l’essència de les escoles. 
Això significa molta formació als mestres, però també que els continguts reflecteixen la realitat: llibres, 
materials, mestres, com està en aquests espais”.

“Els nens quan comencen la seva escolaritat viuen amb normalitat coses que quan es fan grans no les 
viuen, llavors aquí estem fallant”. [...] “La part preventiva és bàsica, per tant, s’ha de desenvolupar”.

Òbviament, però, sense oblidar la tasca necessària de detecció de situacions de bullying. L’adjunta 
al Síndic d’Infància valora de manera molt positiva l’elaboració del protocol davant les situacions 
de bullying LGTBI-fòbic, i assenyala que ara mateix “falta la seva efectiva aplicació i coneixement: cal 
un efectiu coneixement i una formació inicial i contínua”. Per tal que funcioni cal “molta mirada a ser 
capaços de detectar aquestes situacions” i “millor coordinació entre els serveis”, per tot això és necessari 
“tenir formació per detectar-les”. No només ha de tenir aquesta formació el professorat, sinó també 
monitors/es de lleure, el personal d’assistència administrativa i, en general, totes les persones de 
l’entorn escolar, ja que explica que “en el temps no lectiu és quan es produeixen aquestes situacions, i hi ha 
menys presència dels professors, per tant, també el personal que fa assistència en tasques administratives, 
tothom ha de tenir aquesta informació”. A més, afegeix “el clima de la classe permet que els propis infants 
verbalitzin certes situacions”. 

“A Catalunya segurament, per tot l’esforç i activisme del moviment, en aquest sentit, sí que en drets 
dels infants hi ha hagut en temes administratius i s’han mogut coses (targeta sanitària, el protocol de la 
identificació a l’escola...), però sempre va associat al bullying homofòbic”. La Maria Jesús Larios insisteix 
que la part preventiva és molt important perquè ens estalviaríem el fet d’haver de tenir i aplicar un 
protocol: “La part preventiva és tocar el sistema [...]. És el canvi de paradigma. Significa canviar moltíssimes 
coses, des dels rols de gènere i totes les explicacions de la realitat que tenim” [...]. “Amb un protocol de 
detecció està molt bé, però si fem tota la prèvia molt millor, el protocol la detecció l’haurem d’aplicar menys”. 

Pel que fa als drets dels infants, explica que “la formació en drets dels infants és defectuosa en general” 
i que “també faltaria molta formació als mateixos infants, faltaria formació específica en aquests drets, i els 
seus drets com a col·lectiu LGTBI”.

Per acabar, la Maria Jesús Larios resumeix les claus en l’àmbit educatiu per al reconeixement dels 
drets dels infants LGTBI: “Les claus de la prevenció i la coeducació i de la reacció són molt importants”. 

I, acabant, afegeix que els mitjans de comunicació i les xarxes socials també tenen un paper 
important en l’entorn dels infants i que, per tant, seria important que els missatges que donin també 
tinguin aquesta mirada, ja que “això condiciona molt com es predisposen”.
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CONSENSOS
• La formació específica per a professionals és 
essencial, especialment pel que fa a l’àmbit 
educatiu i al personal de les administracions 
públiques.

•  Conèixer que existeixen entitats i organitzacions a 
què es pugui recórrer per cercar ajuda i suport en 
casos de LGTBI-fòbia és el que fa possible que les 
persones denunciïn i trobin suport.

•  L’atenció i protecció de la víctima és essencial per 
poder fer tot el procés legal.

•  El suport de les víctimes des de les entitats 
LGTBI, institucions i administracions és molt 
important per tal de denunciar i que les persones 
afectades puguin seguir el procés legal.

• La LGTBI-fòbia és complicat que s’acabi, sempre 
hi haurà persones que sentin fòbia i odi cap a les 
persones LGTBI. Malgrat que hi ha una situació 
d’empara dels drets i d’aparent normalització, 
sempre hi haurà persones que manifestin 
LGTBI-fòbia.

• Les persones afectades tenen una percepció de 
normalització de la diversitat afectivosexual i de 
gènere, fins al moment en què s’han vist afectades 
per la LGTBI-fòbia.

• La Llei 11/2014 no els ha servit per prevenir les 
seves situacions, i tampoc ha estat una eina davant 
la situació de LGTBI-fòbia, atès que en la majoria 
d’incidències no s’ha aplicat ...no s'ha aplicat en tota 
la seva dimensió.

•  La LGTBI-fòbia pot tenir conseqüències 
importants en la vida de les persones en tots els 
casos.

•  El fet que es produeixi en municipis no 
metropolitans i/o més petits afegeix dificultats a les 
persones afectades.

5.3 Quadre de Consensos i Dissensos

DISSENSOS
•  La possible erradicació de la LGTBI-fòbia es veu i 
es viu de maneres diferents: des de la percepció que 
s’està avançant molt fins a la visió que no s’avança.

• La idenificació en espais específics dels 
subcol·lectius no sempre és factible i viable per a les 
persones, ja que no sempre s'hi senten còmodes. 
Per exemple, la identificació amb grups específics 
d'un col·lectiu, com un grup trans o un grup de 
dones lesbianes.

• En un dels casos es menciona la necessitat de 
treballar amb els mitjans de comunicació, sobretot 
pel que fa al llenguatge i els missatges que es 
donen.

• En un dels casos l’afectació de la LGTBI-fòbia 
produeix una dificultat a poder denunciar per part de 
la víctima.
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6. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

6.1 CONCLUSIONS

Conclusions Generals
El 2016 ha estat l’any en què s’ha vist començar a caminar la Llei 11/2014 a través de la implicació 

de les entitats LGTBI i amb el suport i vigilància de l’Observatori Contra l’Homofòbia.

Però també ha estat l’any de la visibilitat del col·lectiu trans, la seva realitat i l’inici del camí cap a 
la despatologització, i de l’aflorament de la realitat del bullying LGTBI-fòbic i les seves especificitats, 
que, tal com afirma l’adjunta d’Infància del Síndic, poden implicar una doble invisibilitat perquè se 
sumen la situació d’assetjament i la diversitat afectivosexual i de gènere. 

Pel que fa a les dades quantitatives, es mantenen les agressions com la principal incidència 
registrada, ja siguin físiques, verbals o assetjament. Destaca l’augment de les incidències registrades 
en situacions de bullying LGTBI-fòbic, i el manteniment d’un percentatge elevat de les relatives al 
discurs d’odi i exaltació de la LGTBI-fòbia.

En els itineraris, la manca del desenvolupament del règim d’infraccions i sancions específic de Llei 
11/2014 provoca que es dispari el percentatge d’incidències que utilitzen el deure d’intervenció com 
a itinerari principal. 

El col·lectiu que més incidències registra és el d’homes gais i bisexuals, especialment pel que 
fa a les agressions. No obstant això, els percentatges de la resta de col·lectius han augmentat 
considerablement, especialment pel que fa a incidències generalistes, de persones trans, de dones 
lesbianes i bisexuals i de persones bisexuals. Cal visibilitzar les dues incidències registrades per 
persones intersexuals que ajuden a conèixer la seva realitat i la tasca que cal desenvolupar en aquest 
sentit.

Finalment, amb relació al territori, Lleida és la província amb una incidència de la LGTBI-fòbia més 
elevada en les incidències registrades. Malgrat que està seguida de molt a prop de Barcelona, és 
la província que, tenint en compte el seu pes poblacional, ha registrat més incidència de la LGTBI-
fòbia. En aquest sentit, es tracta d’una província que actualment té un consell municipal LGTBI a la 
seva capital, Lleida, i una entitat que ha treballat de manera molt forta la seva visibilitat en els seus 
primers dos anys d’existència. Barcelona segueix tenint una incidència important, però, atès el seu 
pes poblacional, ha disminuït lleugerament. Malgrat que Girona també té un consell municipal LGTBI, 
la seva incidència ha disminuït notablement. Tarragona continua sent la província amb una incidència 
més baixa.

Llei 11/2014
El 2016 comença a caminar la Llei 11/2014, especialment en l’àmbit de la salut, amb l’elaboració 

del nou protocol de tècniques de reproducció assistida a la xarxa sanitària pública, que inclou totes 
les dones amb desig gestacional, independentment de la seva orientació afectivosexual o situació de 
parella, i l’inici del desenvolupament d’un nou model d’atenció en salut a les persones trans, basat en 
la despatologització i un acompanyament i suport a les persones trans en el seu trànsit.

Aquest nou model ha implicat tota la comunitat trans de Catalunya organitzada i ha permès 
visibilitzar la realitat de les persones trans, arribant fins a la població general, fins al punt que ha 
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col·laborat en l’elaboració d’altres mesures, sobretot pensades per als infants trans, com l’ús del nom 
sentit per a la targeta sanitària, així com tota la comunicació escolar dels menors.

No obstant això, pel que fa a l’àmbit educatiu aquestes són les úniques mesures específiques per a 
la població LGTBI que s’han pres, ja que s’ha desenvolupat un protocol d’actuació per a l’assetjament 
escolar o bullying general. Per tot això, en les entrevistes fetes tant la mare i el pare del menor víctima 
de bullying homòfob com l’adjunta d’Infància al Síndic de Greuges manifesten la necessitat de 
mesures específiques, especialment preventives, com una escolaritat plenament coeducativa, que 
treballi els rols de gènere, la promoció dels drets dels infants LGTBI i una formació específica a tota 
la comunitat escolar.

En tot aquest recorregut d’aplicació l’OCH ha estat acompanyant i participant en les diverses 
iniciatives, i ha rebut el suport d’altres institucions, com el paper que ha fet el Síndic de Greuges de 
Catalunya. Aquest és un organisme reconegut en la Llei 11/2014 com a garant els drets de les persones 
LGTBI, i ha fet aquesta tasca des del moment en què es va aprovar la Llei, gestionant un total de 58 
queixes, actuacions d’ofici i consultes en aquests 30 mesos de vigor de la Llei. Segons el Síndic, l’àmbit 
LGTBI és on més incidències reben a través de les entitats, a diferència de la resta d’àmbits. Per tant, 
sense el suport i acompanyament de les entitats a les víctimes, seria més difícil que moltes de les 
queixes s’arribessin a produir.

D’altra banda, malgrat que les persones trans s’han començat a visibilitzar i treballen en aquest 
nou model d’atenció a la salut, en altres àmbits, com pot ser l’àmbit laboral o l’educatiu, encara 
es produeixen situacions de vulneració de drets que caldrà treballar. En aquest àmbit, també ha 
coincidit una altra de les persones entrevistades en una situació de desprotecció en l’àmbit laboral, en 
aquest cas de la funció pública. Que no sigui un àmbit amb gaires incidències registrades no significa 
que no s’estiguin produint situacions de vulneració de drets de les persones LGTBI.

Finalment, aquest 2016 s’ha produït la primera sanció de la Llei 11/2014, fins ara l’única sanció des 
de la seva aprovació, fet que reflecteix la necessitat de desenvolupar el règim de sancions i infraccions 
relatiu a la Llei.

Percepció de la LGTBI-fòbia
Les entrevistes revelen que en molts casos les persones afectades no s’esperaven que es poguessin 

trobar davant una situació de discriminació o agressió per raó de la seva orientació afectivosexual o 
de la seva identitat de gènere.

És possible que les persones LGTBI percebin la seva realitat com a més normalitzada del que en 
realitat està. La manca de referents diversos/es en l’entorn, les resistències de l’entorn al canvi, i el 
qüestionament del sistema sexe-gènere existent semblen alguns dels motius pels quals les persones 
entrevistades han patit situacions de LGTBI-fòbia.

En tots els casos, i especialment en l’entrevista a l’adjunt general i l’adjunta d’Infància, s’ha 
manifestat la necessitat de formació específica als professionals, sobretot de l’àmbit educatiu i de 
l’Administració pública, i una sensibilització a la població general. 

D’altra banda, cada subcol·lectiu entrevistat manifesta unes especificitats segons la seva realitat. 
Així doncs, en les persones trans, el trànsit com a principal dificultat en la vida de les persones i la 
manca de coneixement sobre aquesta realitat dificulta el suport de l’entorn, a més de la transfòbia i 
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la resistència de la societat al canvi. En el cas de les dones lesbianes i bisexuals es fa visible la realitat 
de la lesbofòbia, que existeix com a pràctica masclista i homòfoba, interseccionant la realitat com a 
dona i com a lesbiana. Pel que fa al menor, ni tan sols s’ha qüestionat la seva pròpia orientació, però 
el sol fet de tenir una actitud que suposa un trencament amb el rol de gènere masculí assignat és 
suficient per rebre un assetjament homòfob. 

De les entrevistes també es desprenen les dificultats afegides en municipis no metropolitans i/o de 
poca grandària, com el fet de canviar de centre escolar, ja que l’oferta és més limitada, el fet de viure 
en el mateix entorn que les persones que assetgen o discriminen la víctima, la manca de comunitat 
com a espai de suport i reforç de la identitat, a més del fet que els recursos d’ajuda, com l’OCH, són 
menys coneguts o més difícils d’accedir-hi.

Finalment, la importància del suport i acompanyament a les persones víctimes de LGTBI-fòbia, 
basat en un atenció integral, és bàsica per poder visibilitzar, denunciar i fer el seguiment de la possible 
denúncia, tal com ja es va concloure a l’informe de 2015. La percepció que el suport i acompanyament 
a les persones afectades al llarg dels seus processos ha estat decisiu per poder donar continuïtat a 
l’itinerari de les seves incidències és unànime, de diverses formes i maneres. Per tant, l’atenció a la 
víctima és un tema rellevant en les possibles incidències LGTBI-fòbiques.

 
6.2  RECOMANACIONS

1. La Llei 11/2014, 30 mesos després de la seva aprovació pel Parlament de Catalunya, no ha estat 
implementada en la seva totalitat. Indiquem les següents prioritats:

a. Executar abans del juny de 2017 la moció aprovada al Parlament de Catalunya el 9 de març de 
2017 (vegeu els annexos) que dona el mandat al Govern de desenvolupar en el seu conjunt tota 
la Llei i en concret diferents protocols i reglaments vitals per fer possible la seva efectivitat. 
Destaquem els protocols sobre bullying i el deure d’intervenció, els decrets necessaris per 
posar en funcionament el reglament del règim sancionador i el del Consell Nacional LGTBI. 
També cal desenvolupar el Servei d’Atenció Integral, que ha de vetllar a tot el territori per 
l’atenció a les víctimes.

b. Creació, d’acord amb la Llei 11/2014, de l’organisme coordinador de polítiques LGTBI.

c. Destinar els recursos econòmics, materials i de personal especialitzat necessaris i adequats 
per poder establir les diferents mesures i serveis que estableix la Llei 11/2014 i desenvolupar 
les diferents propostes i accions sobre polítiques LGTBI.

2. El protocol del deure d’intervenció ha de ser l’eina que estableixi com cal coordinar les possibles 
situacions d’alarma social generades per atacs i/o agressions LGTBI-fòbiques, greus discriminacions 
i exaltació de l’odi i la LGTBI-fòbia. També ha de determinar l’operatiu i itinerari a seguir en cas de 
vulneracions dels drets de les persones LGTBI.

3. El reglament del règim sancionador ha de facilitar i agilitzar els processos d’instrucció i sanció 
derivats de les denúncies rebudes per possibles infraccions de la Llei. Aquest reglament ha de ser 
incorporat a tot el procés sancionador i requeriria els recursos i mitjans adequats per al seu perfecte 
desenvolupament.
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4. El nou model d’atenció en salut de les persones trans ha de ser una prioritat absoluta per 
destinar tots els recursos necessaris a la seva implementació efectiva i adequada. Cal desenvolupar 
els protocols i instruccions específics, i dotar-lo dels recursos necessaris per al seu correcte 
desenvolupament, garantint l’accés als serveis específics de manera universal i amb equitat territorial. 

5. Cal una atenció i treballs específics per a persones trans que incloguin: 

a. Activar operatius específics per a la prevenció de situacions on es puguin vulnerar els drets i 
les llibertats de les persones trans, amb especial èmfasi i indicacions concretes pel que fa als 
menors.

b. Garantir un accés igualitari al mercat de treball per a persones trans, treballant la prevenció 
de la transfòbia en l’àmbit laboral i donant suport amb recursos específics per a les persones 
trans, tant d’accés al mercat de treball com de suport en els espais de feina.

6. El protocol sobre reproducció assistida per a dones lesbianes i bisexuals establert l’agost del 
2016 requereix disposar d’un pla definit que faciliti el seu coneixement i compliment per part de totes 
les professionals de la sanitat i administracions involucrades en la seva aplicació. Urgeix realitzar 
campanyes divulgatives per fer possible el coneixement del seu contingut a les possibles beneficiàries. 
Cal destinar els mitjans necessaris per a la seva implementació a tot el territori.

7. La prevalença de les agressions físiques i vexacions com a primer àmbit de les denúncies 
rebudes fa imprescindible l’execució de polítiques específiques que aturin la violència que pateixen 
les persones LGTBI, especialment els homes gais i bisexuals. És vital garantir la seva seguretat i 
l’acompanyament a les víctimes en tot el seu itinerari.

8. Salvaguardar les llibertats públiques de les dones lesbianes, impedint actituds que invisibilitzin 
les seves expressions afectivosexuals. Evitar la impunitat davant de les agressions i discriminacions. 
Cal potenciar la memòria històrica LGTBI mitjançant el reconeixement de les aportacions de diferents 
dones lesbianes en l’art, la música, la política, la ciència, activisme...

9. Aplicar un protocol per tractar íntegrament i adequadament les víctimes d’agressions per raó 
d’orientació afectivosexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

10. Fer valdre l’article 24 de la Llei, “Tutela judicial i administrativa del dret a la igualtat de les 
persones LGBTI”, com a eina davant les conculcacions del dret a la igualtat de les persones LGBTI.

11. El Servei d’Atenció Integral a les Víctimes ha de ser l’eix vertebrador a tot el territori en l’àmbit 
de suport, acompanyament, assessorament i atenció a les persones LGTBI víctimes d’una agressió i/o 
discriminació per LGTBI-fòbia o en risc de patir-la. També ha d’atendre les situacions de vulnerabilitat 
i victimització.

12. Implementar tots els punts de l’Acord nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya. 
Cal protegir els drets de les persones amb VIH/SIDA i combatre l’estigma que pateixen fruit de les 
discriminacions persistents. Dotar-lo del pressupost adequat per poder implementar les polítiques 
preventives més eficients i desenvolupar el Pacte social contra l’estigma associat.

13. Garantir a tot el territori la possibilitat real que les persones LGTBI puguin obtenir tots els 
beneficis i recursos que estableix la Llei amb una perspectiva de proximitat. Caldria disposar de 
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professionals especialitzats/des necessaris/àries a tot el territori i amb una localització coneguda a 
cadascuna de les diferents delegacions territorials.

14.  La implementació, elaboració i desenvolupament de polítiques LGTBI per part de les diferents 
administracions és imprescindible que tingui la participació proactiva de les entitats LGTBI. Les 
entitats LGTBI i, en el seu cas, el consells municipals o nacionals LGTBI han de poder incidir i prendre 
part en tots els processos que tinguin relació amb els drets i llibertats del col·lectiu.

15. Impulsar la creació de consells municipals LGTBI com a eina de visibilització i participació. 
L’existència d’aquests espais és molt important com a eina de suport contra la LGTBI-fòbia.

16. Garantir per part de les administracions els recursos necessaris per facilitar les diferents 
activitats i prestacions gestionades per les entitats LGTBI.

17. Potenciar que els ajuntamentscom a Administració propera, desenvolupin polítiques 
específiques adreçades al col·lectiu LGTBI. És important poder desenvolupar mesures i accions 
específiques en l’àmbit local que facilitin i potenciïn la visibilitat i seguretat de les persones LGTBI.

18. Elaboració de protocols que prevegin el bullying específic LGTBI en l’àmbit educatiu. Són 
necessàries polítiques contundents que posin fi a aquesta forma de violència que afecta menors 
d’edat. Cal desenvolupar tot l’article 12 de la Llei 11/2014, dedicat a l’educació, i desenvolupar mesures 
que incorporin la perspectiva coeducativa en tot l’entorn educatiu i escolar i que tinguin en compte 
tots els models familiars. Cal que aquest protocol sigui elaborat amb la participació d’entitats LGTBI i 
professionals especialitzats. 

19. Impulsar l’aprovació d’una llei estatal LGTBI i una llei específica d’identitat de gènere 
despatologitzadora i que centri la seva atenció en les necessitats de les persones trans.

20. Instem les administracions a fer campanyes informatives i de sensibilització dirigides a les 
persones bisexuals i la població en general per donar conèixer la seva discriminació específica i 
invisibilitzada. Calen campanyes dirigides a erradicar la bifòbia.

21. Cal establir programes específics adreçats a les persones grans LGTBI per poder garantir el ple 
desenvolupament dels seus drets i llibertats, que en moltes ocasions es veuen vulnerats per manca de 
recursos i de coneixement sobre les seves necessitats i discriminacions.

22. Instem a totes les institucions del país a treballar per impulsar en tots els organismes 
internacionals mesures que impedeixin la vulneració de drets humans cap a les persones LGTBI i en 
especial la pena de mort.

23. Combatre les discriminacions de les persones LGTBI al món laboral garantint els seus drets i 
establir mecanismes que facilitin la denúncia de situacions de LGTBI-fòbia. 

24. Protegir i garantir amb els recursos necessaris el lliure desenvolupament afectiu i sexual 
de les joves LGTBI i especialment de protecció vers els/les menors que es troben en situacions de 
vulnerabilitat o que pateixen violència.

25. Treballar en l’elaboració d’indicadors fiables entorn de la LGTBI-fòbia.
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26. Vetllar pel degut compliment de les peticions d’asil polític i/o refugi per part de les persones 
LGTBI perseguides els seus països d’origen.

27. Potenciar per part de les diferents administracions la recerca i estudis al voltant de les diferents 
realitats i àmbits LGTBI.

28.  Advocar per garantir els drets sexuals i reproductius de les persones LGTBI.
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7 BONA PRÀCTICA: 

Exemple de bona pràctica: bullying i trànsit de gènere en un menor trans

Descripció del cas: Es tracta d’un menor transsexual de la zona del Vallès amb antecedents d’haver 
viscut situacions d’assetjament per motius inicialment de lesbofòbia i més tard per transfòbia.

El menor va començar a patir assetjament al centre escolar, amb motiu de la seva orientació sexual, 
ja que en un inici es definia com a noia lesbiana. Durant el transcurs d’un curs escolar a l’altre, sent 
que vol definir-se com a home i decideix presentar-se a l’escola amb el seu nom sentit masculí, la qual 
cosa no és ben rebuda per alguns docents i companys, de manera que es perpetua la victimització del 
menor. El menor pateix una doble discriminació, per una part no es reconeix la seva identitat i per 
l’altra pateix assetjament fruit de la seva transsexualitat. 

Carrega un historial de comportaments disruptius a classe, que es veuen agreujats per la seva 
manca d’adaptació al centre escolar. Això deriva en una expulsió, que sumada al període de vacances 
té una durada de tres mesos. 

De forma paral·lela, una persona del nucli familiar del menor troba uns missatges que el menor 
intercanvia amb una altra persona on manifesta la seva angoixa i un gran rebuig a reincorporar-se al 
centre escolar, així com també pensaments autolítics com a via d’escapament. Arran d’això aquest 
familiar es dirigeix a l’Ajuntament del municipi per exposar el cas. 

Des de l’Ajuntament, s’engega un operatiu de canvi de centre i d’atenció a la víctima, posant-se en 
contacte amb l’Observatori Contra l’Homofòbia, on es comença a treballar amb el menor i la família 
fent un acompanyament psicològic i social, així com també un acompanyament en el procés de trànsit 
de gènere.

Abordatge: 

Des de l’Ajuntament de la localitat on resideix el menor, es posa en marxa un operatiu de protecció i 
acompanyament a la víctima. La primera actuació comença per un canvi de centre abans que finalitzi el 
curs escolar per garantir la continuïtat d’inserció socioeducativa del menor. Paral·lelament es comença 
un procés d’acompanyament, en què s’estudien les necessitats específiques de les dues persones de la 
família que seran ateses. Trobem que és necessari fer un procés d’atenció psicoterapèutica a la víctima 
i un acompanyament social a la mare. Es plantegen diferents fronts d’actuació, escola, família, esport, 
amics... De forma coordinada es treballen objectius comuns per tal de millorar la comunicació dins 
del nucli familiar, la despatologització de la transsexualitat i el procés identitari com una experiència 
pròpia i individual. 

Quan comencem a explorar la possibilitat d’iniciar la presa d’hormones veiem que hi ha diferents 
perspectives que entren en conflicte entorn del procés de trànsit de gènere. 

Des de l’àmbit d’actuació sanitària, actualment hi ha dos models que atenen la transsexualitat. 
Per una banda hi ha el paradigma clínic, que entén la transsexualitat com una disfòria de gènere que 
ha de ser diagnosticada per una unitat psiquiàtrica, concretament per la UIG —unitat d’identitat de 
gènere—, anteriorment UTIG —unitat de trastorn de la identitat de gènere—, de l’hospital Clínic de 
Barcelona, unitat àmpliament coneguda i per la qual s’havia de passar obligatòriament per poder 
iniciar un procés hormonal. D’altra banda, és des de l’any 2012 que disposem de recursos mèdics com 
Trànsit, que aborda la transsexualitat com una experiència d’identitat pròpia no mesurable. Trànsit 
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considera que no existeix cap procediment diagnòstic que permeti confirmar la transsexualitat, de 
manera que el criteri a valorar són les narratives vitals de la persona i el seu desig, persistent en el 
temps, de pertànyer a un gènere diferent de l’assignat. 

Per una part es prefereix un servei mèdic que faci un diagnòstic al menor per “tenir una certesa de 
la seva transsexualitat”, el qual el menor rebutja. Treballem per oferir una formació en matèria de 
sistema sexe-gènere-sexualitat i les dues postures s’acaben aproximant. Així doncs, és visible un canvi 
de mires pel que fa a la creença inicial sobre la transsexualitat, els dubtes i les pors envers a iniciar un 
procés de trànsit de gènere. Es passa de creure en el diagnòstic de la disfòria de gènere, a entendre 
que la transsexualitat és única, particular i forma part de la diversitat d’expressió identitària, més 
enllà de la visió “normalitzada” que es té sobre com ha de ser una dona, o com ha de ser un home. 

Finalment la família va decantar-se per fer l’acompanyament a través d’un servei mèdic no 
patologitzador, en aquest cas Trànsit. Aquí, en tractar-se d’un menor d’edat, s’han dut a terme 
entrevistes al menor i a la persona tutora acompanyant i finalment una entrevista conjunta. A 
diferència d’altres serveis mèdics, la relació no jeràrquica entre ginecòloga i persona usuària del 
servei ha permès que sigui aquesta última la que decideixi els tempos del procés i quan iniciar la presa 
d’hormones. 

Al llarg de les sessions d’acompanyament psicosocial realitzades a l’Observatori Contra l’Homofòbia 
s’han treballat els conceptes gènere, sexe i identitat, s’ha apropat la família a altres realitats semblants, 
fet molt aclaridor per comprendre que la seva situació no és única i aïllada, entenent que la transfòbia 
és una problemàtica social que s’ha d’emmarcar en un context determinat i concret. Això ha permès 
fer el pas a la família de dur a terme de forma voluntària i acompanyada el procés d’hormonació.

Una de les peces claus en aquesta actuació ha estat connectar la família amb el grup de Transfamílies, 
on han conegut persones que han viscut o que viuen processos similars i on tenen un espai per poder 
expressar lliurement les seves emocions, els seus dubtes i les seves pors.

Actualment i de forma acompanyada s’ha iniciat el procés hormonal per part del menor. En tot 
moment s’ha fet una actuació no invasiva amb la família, proporcionant espai, informació i connectant-
los a serveis, respectant els seus propis ritmes i fent un treball d’apoderament, tant per part de la 
persona que transita el gènere com per part de l’entorn pròxim. 

Tot això no hauria estat possible sense les derivacions pertinents, que permeten abordar la situació 
tenint com a horitzó els drets de les persones trans. 

Conclusions: 

L’abordatge i detecció de casos de bullying amb menors és una qüestió social i de responsabilitat 
comunitària que recau en tota la societat. Actualment les institucions no disposem dels protocols 
adequats per donar una resposta ràpida i justa a les persones que pateixen aquest tipus de violència 
producte de la discriminació. És per aquest motiu que, en aquest cas específic però no aïllat, es va 
haver de realitzar un canvi forçat de centre educatiu. Malgrat això cal destacar que aquest canvi de 
centre ha beneficiat el procés d’acceptació i expressió identitària del menor. 

D’altra banda, un acompanyament adequat per part de les entitats locals afavoreix els processos 
d’inclusió de les persones, independentment de l’orientació afectivosexual, la identitat de gènere 
sentida i/o l’expressió de gènere que es té. A més, es deixa veure la urgència i necessitat de formació 
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en qüestions de gènere per part del personal professional en educació obligatòria. L’acompanyament 
amb personal especialitzat permet compartir experiències i reduir les situacions de desigualtat. 

La garantia dels drets de totes les persones LGTBI és una responsabilitat social que recau en totes 
les esferes de la vida al llarg de totes les etapes vitals de la persona. En aquest cas, específicament, la 
garantia dels drets de les persones trans a decidir sobre el seu propi cos, amb seguretat, dignitat i amb 
la garantia dels seus drets fonamentals és una responsabilitat de tota la societat. Per tot això accions 
i programes específics que garanteixin un accés públic són imprescindibles i estratègics.

És de vital importància entendre que la diversitat sexual, identitària i d’expressió de gènere no són 
expressions patològiques del comportament humà, sinó que més aviat són formes variades d’expressió 
i de sentir. I aquí juguen un paper molt important els serveis mèdics. Actualment la transsexualitat 
encara està emmarcada en un model mèdic clínic, el qual es basa en un diagnòstic (disfòria de 
gènere) que defineix i determina si la persona pot accedir o no a l’ús d’hormones, per tal de poder 
transitar de forma integral al sexe sentit, és a dir, fer les modificacions corporals pertinents i accedir 
al reconeixement legal de la seva identitat de gènere. Això no tan sols implica un qüestionament de la 
identitat de la persona, amb tot el que implica psicològicament, sinó que determina si la persona és el 
que realment se sent, de manera que es produeixen situacions de culpabilitat, vergonya i es dificulta 
el procés de trànsit. Per això és important visibilitzar la tasca de serveis que entenen la transsexualitat 
des d’una visió integradora i inclusiva.

Per acabar, cal reforçar la necessitat de proporcionar espais de no judici en què els menors puguin 
expressar-se i identificar les seves emocions, per tal que posteriorment sigui possible gestionar-les 
de manera adaptativa i inclusiva. S’han de crear espais d’intercanvi, suport, assessorament, detecció 
i intervenció adequada a la realitat canviant dels menors trans. El Servei d’Atenció a la Víctima de 
l’Observatori Contra l’Homofòbia pretén oferir aquest espai, que, juntament amb Trànsit i el grup de 
Transfamílies, ha proporcionat al menor i a la família un espai de confiança, sense judicis i amb un 
reforç de l’autonomia perquè aquest pugui ser amo del seu destí. 

Per un altre costat es detecta la necessitat de crear una xarxa que permeti apropar les persones 
a la cultura i que ofereixi un servei de qualitat en què es puguin fer derivacions de forma pertinent i 
òptima, per tal de no perpetuar les situacions d’odi i discriminació a les quals es veuen exposades les 
persones trans. 

Agraïments

El nostre especial agraïment a la tasca d’alguns ens locals, per dipositar la seva confiança en el 
servei de l’OCH i per posar en disposició dels ciutadans tots els seus recursos; a Trànsit, per la seva 
col·laboració, i a la Carmen i al grup de Transfamílies, per prestar-nos el seu temps i connectar-nos a 
les seves entitats, que tant ens han ajudat. 

 

  
Tania Marín Lorca i Mireia Navarro Martínez 

Educadora i psicòloga de l’OCH
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8 ANNEXOS

8.1  FORMULARI WEB DE DENÚNCIA PER LGTBI-FÒBIA DE L’OCH

8.2 GUIA PRÀCTICA SOBRE LA LLEI 11/2014
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8.3  SENTÈNCIES I RESOLUCIONS

8.3.1 RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES SOBRE BULLYING
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8.3.2 MOCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL
          DEPLEGAMENT DE LA LLEI 11/2014
Moció 101/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir 

els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia

302-00118/11
Aprovació
Ple del Parlament, sessió 31, 09.03.2017, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 2017, d’acord amb l’article 158 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia (tram. 302-00118/11), presentada per la diputada Marta Moreta Rovira, del Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 53158), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 53167), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 53207) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53221).

Publicació: BOPC 355

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar desplegant la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

b) Presentar-li, en el termini de tres mesos, el decret del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, 
Transgèneres i Intersexuals.

c) Presentar-li, en el termini de tres mesos, el protocol específic d’actuació que faci real el deure d’intervenció 
de l’Administració.

d) Presentar-li, en el termini d’un mes, el protocol per a prevenir i abordar l’assetjament escolar a persones 
LGBTI.

e) Presentar-li, en el termini d’un any, un informe de la comissió interdepartamental sobre l’impacte social de 
la Llei 11/2014, i fer pública l’avaluació de les polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat.

f) Obrir expedient sancionador a tothom que ofereixi material escolar amb continguts homòfobs.

g) Actuar d’ofici, obrint expedients sancionadors sempre que hi hagi indicis de vulneració de la Llei 11/2014, 
i informar-ne anualment el Parlament.

h) Donar compliment íntegre a la Moció 1/XI del Parlament, sobre la transfòbia i les mesures contra 
l’assetjament i la-discriminació per raó de gènere, aprovada el 17 de febrer de 2016, atès que el Govern no ha 
complert els compromisos adquirits ni el mandat parlamentari que es desprèn d’aquesta moció.

i) Treballar amb la comunitat educativa per a incloure en tot el currículum escolar la prevenció en matèria 
d’igualtat i no-discriminació, garantint la generalització de la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la 
No-discriminació, que assegura el treball integral amb els alumnes, els professors i les famílies.

j) Presentar-li el decret del reglament sancionador en el termini de tres mesos.

k) Dotar de finançament i contingut clar els contractes programa amb els ens locals en la fitxa relativa al 
desplegament de la Llei 11/2014.

l) Desenvolupar efectivament el Servei d’Atenció Integral, amb els mitjans necessaris i personal especialitzat, 
per a garantir l’atenció a la víctima de manera continuada i a tot el territori, establint els convenis de 
col·laboració pertinents amb les entitats que ofereixen suport a les víctimes.

2. El Parlament de Catalunya condemna la campanya de l’entitat ultracatòlica Hazte Oír amb missatges 
transfòbics i es compromet a condemnar explícitament els actes que es puguin fer en el futur contra persones 
LGBTI.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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8.4  ARTICLES EN MITJANS I FOTOGRAFIES

8.4.1 ARTICLE SOBRE UN HOME QUE PUBLICA VIDEOS
          HOMÒFOBS A XARXES SOCIALS
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8.4.2    ARTICLE DE LA CARTA D’UN NEN ARRAN DEL BULLYING
            HOMOFÒBIC QUE PATEIX
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 8.4.3 ARTICLE DE LA INTERVENCIÓ AL PLE D’ALCOVER
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8.5  CARTELLS DE L’OCH 

8.5.1  CARTELL DE L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DE L’OCH
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8.5.2  GUIA PRÀCTICA DE QUÈ CAL FER EN CAS DE BULLYING
           PER LGTBI-FÒBIA 
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8.5.3  CAMPANYA CONTRA EL BULLYING.
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L’Oficina d’Atenció a la Víctima, una eina al servei del col·lectiu LGTBI

Durant aquest any, l’Oficina d’Atenció a la Víctima de l’Observatori Contra l’Homofòbia ha anat 
creixent i ha continuat la seva tasca d’oferir una atenció a la víctima gratuïta i especialitzada. En un 
començament, només oferíem una sessió de psicoteràpia gratuïta, que venia a ser una intervenció 
d’emergència, però ara podem oferir processos d’acompanyament més llargs per a aquelles persones 
que ho necessitin, i un exemple d’això són els casos de bones pràctiques, com l’acompanyament d’un 
menor transsexual i el seu entorn afectiu durant el seu procés de trànsit de gènere que expliquem 
en aquest mateix informe. Per fer aquest acompanyament, que té en compte tant les persones 
LGTBI com el seu entorn, hem incorporat la figura de l’educadora social, la qual s’encarrega de fer 
l’acompanyament a aquelles famílies que ho desitgin, a més de treballar per establir una xarxa 
d’entitats LGTBI per poder fer les derivacions pertinents per cobrir les necessitats que nosaltres no 
podem abastar. 

L’informe Estat de la LGTBI-fòbia aquest any té una mirada trans. Mentre que la visibilització del 
col·lectiu s’ha tornat mediàtica, encara hi ha un gran desconeixement social del que vol dir ser trans 
i com s’abasta la realitat d’aquestes persones. Nosaltres treballem per fugir de la patologització 
de la transsexualitat, apostant pel benestar físic i emocional de la persona. Oferim una atenció 
informativa, atorgant el poder de decisió a la persona que utilitza el servei i respectant els temps 
d’aquesta i de la seva família.

Pel que fa als casos d’agressió, continuem oferint acompanyament psicològic, el qual és una eina 
indispensable per l’apoderament de les víctimes i per superar les situacions d’estrès posttraumàtic, 
que poden arribar a afectar la identitat de la persona, generant esquemes disfuncionals d’elles 
mateixes, provocant que perdin habilitats socials i se sentin indefenses. Per això un dels punts més 
potents de la teràpia és el treball en autoconeixement i autoconcepte, que reforça la identitat de la 
persona i l’ajuda a reprendre el fil de la seva vida quotidiana, que s’ha pogut veure truncada arran 
de l’agressió.

Vull agrair l’esforç i la valentia a totes les persones que han fet ús del servei, ja que fan un gran treball 
implicant-se emocionalment amb si mateixes i lluitant per sortir de les situacions de victimització 
patides. Amb tot, continuem treballant per oferir un servei de més qualitat cada vegada i combatent 
la LGTBI-fòbia per arribar a un nombre zero de víctimes.

 
Mireia Navarro i Martínez
Psicòloga de l’OCH
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L’OCH com a observador del deure d’intervenció

Que el dia 10 d’octubre del 2014 es va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia, és una informació que pràcticament tothom domina. El problema sorgeix quan 
reflexionem sobre quantes d’aquestes persones coneixen el seu contingut o el fet que el Govern 
disposava d’un any per desplegar, aplicar i implementar la Llei, tal com preveu a la disposició final 
primera.

Tot i que s’han aprovat alguns protocols i convenis de col·laboració, després de quasi dos anys i 
mig des de la seva aprovació, la Llei contra la LGTBI-fòbia encara no ha estat implementada de forma 
efectiva. Aquesta manca d’activitat i desplegament ens fa despertar la por que una de les lleis més 
avançades en matèria LGTBI del món passi a la història com un mer brindis al sol. 

Un dels motius pels quals es té aquesta sospita se sustenta per la falta d’iniciativa i proactivitat 
del Govern a l’hora de desenvolupar totes les qüestions relatives al procediment sancionador. Si bé 
és cert que per produir un canvi en la mentalitat i moralitat de les persones com suposa trencar 
amb els esquemes de l’heteropatriarcat són més efectives les mesures pedagògiques, educatives 
o preventives, també cal destacar la importància de demostrar que les actituds LGTBI-fòbiques no 
queden impunes, i aquesta lluita contra la impunitat únicament es pot dur a terme mitjançant les 
eines sancionadores vigents, des del règim d’infraccions i sancions previst a la Llei com al Decret 
278/1993, sobre el procediment sancionador de la Generalitat, a l’espera de l’aprovació del decret 
específic que reguli el procediment sancionador en matèria de LGTBI-fòbia.

Des de l’octubre de 2014 l’Observatori ha anat, d’una banda, rebent i donant assistència a aquelles 
persones que denunciaven una agressió LGTBI-fòbica, alhora que analitzava el treball del Govern. 
En un primer moment, suggeríem a les persones agredides que formulessin una denúncia com a 
ciutadans, podent disposar sempre de l’acompanyament i assessorament de l’OCH. Veient com els 
processos d’investigació fets des de la Generalitat s’anaven allargant en el temps vam plantejar un 
canvi en l’estratègia i la denúncia directament com organització LGTBI, a fi de fer palès el nostre 
suport durant la investigació i poder fer un seguiment més de prop de la seva evolució.

Aquestes denúncies són formulades a l’empara de l’article 11 de la Llei, el qual recull el deure 
d’intervenció, que recau sobre els professionals de les administracions públiques catalanes quan 
tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o 
violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. L’obligació principal 
d’aquest deure d’intervenció és el deure de comunicar els fets als cossos de seguretat i l’òrgan 
competent. 

Així doncs, les agressions i els fets que possiblement generaven situacions de discriminació 
han estat comunicades a l’Àrea LGTBI de la Generalitat, la qual té com a principal funció “realitzar 
actuacions per a la no-discriminació de les persones LGTB, contribuint a assolir la plena equiparació 
legal i social d’aquest col·lectiu, i evitar qualsevol actuació, regulació i actitud discriminatòria”.

Tot i aquest canvi d’estratègia interpel·lant al deure d’intervenció de les responsables de l’Àrea, els 
processos d’investigació, resolució i imposició de sancions no s’han vist agilitzats. Tant és així que 
en dos anys i mig el Govern únicament ha imposat una sanció, quantificada en 300 euros. Davant 
d’aquesta situació l’OCH ha compaginat l’oportuna crítica amb una actitud constructiva, proposant 
millorar la comunicació entre el Govern i l’OCH amb relació a la investigació i gestió de les denúncies, 
intentant fer un seguiment conjunt i detallat de 10 casos que consideràvem estratègics, així com la 
presentació d’un protocol que regulés el deure d’intervenció i les situacions d’urgència o generadores 
d’alarma social, com va ser el cas de l’homòfob de Mataró. 
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L’OCH continua treballant per a la implementació de la Llei en tots els seus aspectes i a fi de poder 
constatar la diligent actuació del Govern ha sol·licitat al Síndic de Greuges la seva intervenció, el 
qual és l’encarregat de supervisar l’actuació de les administracions públiques catalanes així com 
també pot instar l’òrgan competent a imposar sancions i a incoar els expedients per incompliment 
d’aquesta llei per causa d’acció o omissió de les administracions públiques.

Per acabar, l’OCH també està treballant perquè li sigui reconeguda la condició d’interessat en els 
procediments administratius en qualitat d’organització legalment constituïda que té entre les seves 
finalitats la defensa i la promoció dels drets humans (tal com estableix l’article 25 de la Llei 11/2014 
i l’article 4 de la Llei 39/2015). Aquest reconeixement ens ha estat negat en comunicacions amb el 
Govern i ens permetria accedir a l’estat de la tramitació dels procediment, així com accedir i obtenir 
còpia dels documents continguts a l’expedient.

En definitiva, hem treballat i continuarem treballant perquè les agressions i fets discriminatoris 
no quedin impunes i els procediments sancionadors derivats de denúncies es resolguin de forma 
àgil i garantista, per evitar que la inactivitat de l’Administració acabi suposant una victimització 
secundària en les persones que han patit i denunciat una agressió.

Victor Hierro
Servei Jurídic de l’OCH
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La pedagogia social com a eina transformadora

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, bifòbia i transfòbia, al nostre parer consta 
de tres potes fonamentals: (1) atenció i protecció, (2) punitiva i (3) pedagògica. Aquest article versa 
sobre aquesta última part. 

La part pedagògica és present en tot el corpus narratiu de la Llei. A mode d’exemple volem destacar 
l’article 10, on es parla específicament de la formació i sensibilització adequada de professionals 
que treballen en diferents àmbits de la vida social; el punt 7 de l’article 12, referent a l’educació, on 
s’estableix el concepte de la diversitat afectiva i sexual com fonamental, i el punt 2 de l’article 13, 
referent a les universitats, on s’incideix en la promoció de recerques en temàtiques relacionades 
amb la visibilitat de les persones LGBTI.

A l’OCH considerem que una de les formes de lluita per erradicar les diferents formes de discriminació 
en els diversos contextos en què es puguin produir és posar èmfasi en la informació i el coneixement 
sobre la realitat LGBTI. Aquesta premissa, juntament amb les demandes que des de diferents agents 
institucionals i socials ens arribaven a l’OCH, ens va fer establir l’Àrea de Formació i Investigació, que 
té com a finalitat última oferir informació i coneixement sobre la realitat LGBTI, les diferents formes 
de discriminació, combatre prejudicis i estigmes sobre el col·lectiu i obtenir dades quantitatives i 
qualitatives que ens permetin reflexionar sobre les intervencions més efectives per lluitar contra la 
LGBTI-fòbia. 

La importància del treball acadèmic, així com la divulgació d’aquest a través de la realització de 
formacions i estudis de recerca, permet a l’OCH incidir en la distribució de discursos de diversitat i 
tolerància zero vers l’homofòbia, bifòbia i transfòbia i proporcionar eines i recursos tant a entitats 
públiques com privades en la lluita contra la discriminació per motius d’orientació sexual, identitat 
de gènere i/o expressió de gènere. 

L’OCH estableix un conveni de col·laboració i de pràctiques amb el Departament de Psicologia 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, i 
rep alumnat dels graus de Psicologia i Dret i del màster en Investigació i Intervenció Psicosocial per 
fer una etapa de formació, tot aportant un coneixement tècnic a les tasques quotidianes de la nostra 
entitat.

Si parlem de les temàtiques específiques que envolten l’Àrea, en podem destacar quatre blocs: (1) 
marc legal vigent – la Llei 11/2014, (2) la diversitat afectivosexual i de gènere, (3) els delictes d’odi i 
estratègies d’intervenció, i (4) l’assetjament escolar homofòbic i transfòbic (en endavant AEHT).

Les xerrades i tallers estan dirigides a múltiples i variats agents, des de personal funcionari i 
administratiu de diferents ajuntaments, tècnics de serveis socials, de joventut, cossos i forces de 
seguretat, professionals en el camp de l’educació i el treball social, fins als agents que constitueixen 
una comunitat educativa (professorat, direcció i administració, personal d’atenció i serveis, 
associacions familiars de l’alumnat i el mateix alumnat), universitats i diferents col·lectius del teixit 
social. 

Hem tingut presència en diferents territoris de Catalunya, on hem desenvolupat activitats 
formatives. A tall d’exemple n’esmentarem uns quants: l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, la Bisbal d’Empordà, Navàs, Vilafranca del Penedès, Girona, Manresa, Mataró, Gavà i 
Barcelona, entre d’altres.

Pel que fa a la recerca, volem destacar que, amb el suport del Departament de Psicologia Social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, l’OCH fa l’estudi sobre l’impacte del bullying per LGBTI-fòbia 



78 /  Estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya 2016

en un institut de l’Hospitalet de Llobregat. (Aprofitem aquest article per agrair la seva predisposició a 
tractar aquest tipus de temàtiques com a forma de visibilitat i les facilitats que ens van proporcionar 
per la realització d’aquest estudi.) Aquest estudi tenia com a objectiu explorar les actituds, creences 
i prejudicis respecte a les persones LGBTI i indagar la presència i expressió de l’AEHT. Els resultats de 
l’estudi van ser presentats a l’Ajuntament de l’Hospitalet i a l’institut, amb les posteriors reflexions 
i recomanacions per abordar la temàtica. Actualment, l’OCH està en fase de desenvolupament d’un 
estudi similar a centres educatius de la localitat de Manresa. 

L’objectiu de l’Àrea per al 2017 és continuar potenciant la formació i la investigació en temàtiques 
relacionades amb la diversitat afectivosexual i de gènere i les expressions de discriminació per 
motius d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere que alimentin l’OCH de 
noves experiències i eines, tant conceptuals com procedimentals, per contribuir a l’erradicació de 
la xacra social de la LGBTI-fòbia. Així mateix, apostem per la sensibilització i la pedagogia social 
com a perspectiva fonamental i eina transformadora de la societat, una societat que estigui lliure 
d’expressions discriminatòries. 

Finalment, volem fer una crida d’agraïment a tots els agents que han confiat en la nostra entitat 
com a legitimadora de fer aquestes tasques prioritàries per distribuir discursos basats en el principis 
de la diversitat i de la no-discriminació. A tots i totes, gràcies!

Francisca Cifuentes i Cristian Carrer
Coordinadora de l’Àrea de Formació i Investigació i coordinador tècnic de l’OCH
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“SANCIONAR O BANALITZAR LA LGTBI-fòbia”
 
La falta d’un reglament específic que estableixi els criteris adequats a l’hora d iniciar un procés 

sancionador ha generat una paralització total d’uns dels mecanismes punitius de la Llei 11/2014 més 
contundents per a fer possible l’eradicació de la LGTBI-fòbia.

Els processos i circuits per fer arribar un fet sancionable a la Generalitat de Catalunya no són 
coneguts i això potencia la manca de denuncies per part de les víctimes, si no van acompanyades 
d’entitats. La llei 11/2014 te un règim sancionador de caire administratiu, és a dir, que les  penes per 
infringir la llei es tradueixen fonamentalment en multes econòmiques. El circuit per fer arribar la 
incidència no està del tot regulat. En principi s’hauria de fer arribar a l’àrea LGTBI de la Generalitat 
de Catalunya mitjantzant un registre oficial. L’OCH hem demanat que es puguin realitzar davant 
mossos, posibilitat que està en estudi.

No hi hagut la voluntat política necessària per facilitar la denuncia. Tot el contrari s’ha 
deslegitimat amb estratègies basades en invisibilitzar l’existència de violències contra les persones 
LGTBI. L’argumentari  institucional es nodreix molts cops de la seva pròpia inacció: Com no arriben 
incidències i quan ho fan no s’adeqüen els criteris establerts s’acaba per deixar-les morir o desestimar-
les.

Les entitats i especialment l’OCH hem reaccionat activant el deure d’intervenció o instant el Síndic. 
En aquets supòsits l’Àrea LGTIB disposa d’un gran ventall de derivacions que gairebé mai passa per 
portar el cas a la Direcció General d’Igualtat.

Fins al dia 17 de març  comptaven únicament d’una sanció vers un cas de vexacions traduït en una 
multa de 300€.

La sorpresa ha esclatat al veure que el bus de la transfonia podia ser aturat a l’empara de les 
mesures cautelars de l’art 24 de la Llei 11/2014.

No volem  banalitzar l’impacte de la LGTBI-fòbia en les nostres vides i per poder fer front a les 
violències es requereix valentia, voluntat i compromís polític.

Eugeni Rodríguez
President de l’Observatori contra l’Homofòbia
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TANCAMENT

Aquest estudi ha estat elaborat en la seva totalitat per l’equip de l’OCH, amb la direcció de 

l’Elena Longares. Totes les persones que han participat formen part de l’entitat, ja sigui de manera 

voluntària, professional i/o des de l’activisme. 

L’OCH és una organització no governamental sense ànim de lucre, independent i sense cap 

dependència orgànica d’institucions ni d’altres estaments. L’OCH vol posar en valor la feina de 

totes les entitats LGTBI de Catalunya, especialment de la Plataforma LGTBI.Cat, impulsora de la Llei 

11/2014, la Comissió Unitària 28 de Juny, organitzadora del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, i 

de l’Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, amb el que treballem de manera conjunta. 
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