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Les entitats LGTB exigeixen el compromís electoral 
dels partits polítics per aprovar la Llei contra la 
Homofòbia el primer any de la nova legislatura 
 

Arran de desafortunades declaracions els darrers dies, les associacions 
LGTB demanen no contraposar la homosexualitat a les aspiracions 
sobiranistes 
 
La Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, el Casal 
Lambda, les Famílies Lesbianes i Gais, i el FAGC, arran de declaracions que qualifiquen 
“com a mínim de desafortunades” del candidat de CiU, Artur Mas, entre d’altres personalitats 
públiques els darrers dies, on es compara la sentència del TC sobre el matrimoni entre 
persones del mateix sexe i la sentència del mateix tribunal sobre l’Estatut de Catalunya i les 
relacions entre Espanya i Catalunya, demanen als candidats i candidates al Parlament de 
Catalunya “que no contraposin els dos fets, perquè res tenen a veure i a més a més, és 
una obvietat que no és incompatible, ser gai o lesbiana o transsexual amb ser català”. És 
més “els drets i llibertats individuals i en concret, la llibertat sexual i l’alliberament LGTB 
són intrínsecs a l’alliberament nacional i de classe”. 
 
Cal recordar que la reforma del codi civil que permet el matrimoni entre persones del mateix 
sexe va ser aprovada àmpliament al Congrés de Diputats però amb els vots en contra del PP i 
d’UDC. 
 
Tanmateix, les entitats LGTB esperen que el dret a contraure matrimoni no s’usi electoralment 
en contra d’un col·lectiu, que encara a hores d’ara pateix discriminacions i en tot cas, s’aprofiti 
per continuar lluitant en el camí del reconeixement i respecte a totes les persones per assolir un 
país més just socialment. 
 
Per tot plegat, les entitats LGTB, demanen que “els candidats i candidats a les eleccions al 
Parlament de Catalunya expressin públicament el seu compromís polític per recuperar, 
implementar i aprovar en el transcurs del primer any de la nova legislatura La Llei Contra 
la Homofòbia”, el projecte de llei de la qual resta aturat des de l’any 2010. 
 
 

 
 
 


