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3 de maig de 2013

La Junta de Portaveus aprova per unanimitat una proposició amb
motiu del dia internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la
bifòbia i la transfòbia
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament ha aprovat aquest matí una proposició
de l’alcaldia amb motiu del dia internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia,
la bifòbia i la transfòbia. La moció s’ha aprovat per unanimitat.
El text de la proposició
proposició és el següent:
Atès que el 17 de maig és el Dia Internacional contra l’homofòbia, la
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i es commemora arreu del món la
supressió de la homosexualitat com a malaltia per part de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS). La majoria d’associacions de psicòlegs i
psiquiatres ja ho havien fet des d’ inicis dels anys 70, encapçalats pels
científics dels EEUU i l’estudi Kinsey dels anys 40-50.
Atès que el 28 de juny, es el Dia Internacional del Orgull Lèsbic, Gai, Bisexual
i Transsexual , i es commemora a bona part del món els disturbis de
Stonewall (Nova York ) de l’any 1969 que marquen l’ inici del moviment
d’alliberació homosexual, on la noció bàsica que es difon és que cap persona
ha d’avergonyir-se del que és, amb independència del sexe, o orientació
sexual.
Atès que el desenvolupament de la nostra legislació ja ha previst la missió de
treballar contra aquesta marginació, tal com indica l’article 40.8 del nostre
Estatut, la Llei d’Identitat de Gènere de 2006 i el Tractat de Lisboa de la Unió
Europea.

Atès que Sabadell ha continuat amb el seu compromís cívic contret de fa
anys en favor dels valors del dret a la diferència i la igualtat de totes les
persones. En aquest sentit, el Pacte pels Valors de la Convivència de
Sabadell parla del respecte actiu a les persones en el seu àmbit privat, així
com de l’amor i de la llibertat com a valors indispensables.
Atès que l’Ajuntament de Sabadell, a través de la Comissió de la
Convivència, compta amb un instrument útil d’atenció, assessorament i
seguiment a víctimes de la violència homòfona, alhora que significa un
instrument de sensibilització contra l’homofòbia i en pro de la diversitat
d’orientacions sexuals. La mateixa Comissió de la Convivència, ha redactat
una proposta que insta a l’ampliació i a la modificació del article 510 del codi
penal , relatiu a que tots els delictes d’odi i discriminació inclosos els
d’orientació sexual no quedin fora de la llei i es puguin aplicar accions legals
més contundents contra tots els delictes d’odi i discriminació.
Atès que en aquest marc, el passat 28 de gener del 2013 s’inaugura l’Oficina
de Drets Civils, que treballa per la defensa, la prevenció i la divulgació dels
drets de les persones amb especial al dret a la igualtat i a la no discriminació
per raó d’edat, ideologia, religió o creença , pertinença a una ètnia o nació ,
sexe, orientació sexual, malaltia o diferents capacitats. Amb un espai
específic de referència per la informació, l’assessorament i l’acompanyament
en temes d’orientació sexual.
Atès que el 31 de gener es va constituir la Taula d’entitats LGBTI, que
permet a la ciutat tenir un espai de reflexió,informació, debat i coordinació
dels temes de diversitat sexual. La taula està integrada per entitats i persones
que a títol individual treballaran conjuntament amb la regidoria de Drets Civils
per tal de millorar la gestió de la diversitat d’orientació sexual.
Atès que el passat 5 de febrer de 2013 es va aprovar al Ple Municipal de
l’Ajuntament de Sabadell el Pla transversal de Drets Civils i Ciutadania que
inclou un Pla Transversal LGBTI, que té com a objectiu el desenvolupament
d’aquesta ciutat compromesa amb els valors i que contempla l’atenció a la
diversitat sexual des dels seus cinc eixos , la informació , l’equitat, la

participació, la sensibilització i la creació de vincles, desenvolupant unes 40
accions adreçades a la lectura LGBTI.
Atès que la ciutat de Sabadell treballa en coordinació amb l’ONG
internacional MANEO que vetlla per la construcció d’una xarxa de ciutats
europees compromeses amb el respecte a la diversitat sexual i explícitament
contràries als crims d’odi per homofòbia. I en aquest sentit destacar també
que Sabadell va ser pionera en aprovar un protocol per lluitar contra
l’homofòbia.
Atès que és un ferm compromís d’aquest Consistori promoure l’eradicació de
l’homofòbia i la normalització del fet homosexual i transsexual. En aquest
sentit, no podem oblidar la necessària sensibilització i la imprescindible
solidaritat que preconitzen Amnistia Internacional (AI) i l’Associació
Internacional de Lesbianes i Gais (ILGA), ambdues membres d’ECOSOC,
consell consultiu d’ONG´s de l’ONU.
Atès que hi ha diversos factors que agreugen la discriminació i la invisibilitat
de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals: vih/sida, immigració,
envelliment, joventut... L’Ajuntament de Sabadell inclou aquesta perspectiva
multifactorial en la seva prevenció de l’homofòbia.
Atès que l’Ajuntament de Sabadell ha fet seguiment per prendre coneixement
de la situació del moviment LGTB a nivell local, autonòmic i estatal,
constatant el retrocés en els drets i les llibertats de la comunitat homosexual i
transsexual en diversos aspectes, així com l’augment de l’homofòbia a
diversos sectors socials, entre ells el jovent.
Atès que amb aquestes finalitats l’Ajuntament de Sabadell, tot col·laborant
amb les entitats LGTB locals i d’altres, ha organitzat un programa d’actes de
commemoració del 17 de maig i, en aquest sentit, durant els darrers anys, la
bandera irisada ha estat presidint el balcó central del consistori les diades del
17 de maig i del 28 de juny, Dia Mundial del Orgull LGTB.
Atès que enguany dediquem aquest any internacional a la diversitat afectivosexual de la joventut, cal considerar els efectes de la homo-transfòbia damunt

tot el jovent i adolescents, abocant-los a depressions, abús de substàncies,
suïcidis, malalties, etc... tal i com demostren els últims estudis fets a l’estat
on ens indican que entre el 40 i el 60% de joves LGTB han patit violència
psíquica, sexual o física a l’escola degut a la seva orientació sexual.
Atès que l’assetjament per motiu d’identitat de gènere i per orientació sexual
malmeten la salut mental i el rendiment escolar de l’alumnat afectat, situant-lo
en risc de suïcidi. L’estudi estatal de la FELGTB (Federació Estatal de
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) diu que el 43% dels joves que
pateixen assetjament a l’escola per aquest motiu tenen idees de suïcidi, el
35% el planifica, i el 17% l’arriba a portar a la pràctica. Per tant podem dir
segons aquestes dades, que el suïcidi per assetjament homofòbic és una de
les principals causes de mort en joves en el nostre país.
Atès que des de finals dels anys 90, no han deixat d’augmentar les malalties
de transmissió sexual i el retrocés en la utilització del preservatiu entre la
joventut. Les dades del 2011 són prou greus: (xifres de la baixada del ús del
preservatiu i del nombre d’embarassos no desitjats en adolescents)
Atès que el 30 de juny del 2012 va ser dissolt el Plan Nacional contra la
SIDA, efecte de la crisi que ha deixat sense recursos tota la xarxa associativa
que treballa per la prevenció i la utilització del preservatiu.
En el marc de la commemoració del 17 de maig, proposo a la Junta de
Portaveus l’adopció dels següents
ACORDS
Primer: Mantenir la bandera irisada al balcó central del consistori el proper 17
de maig i 28 de juny.
Segon: Informar la ciutadania sobre la pluralitat afectivo-sexual i les famílies
homoparentals, com del dret a la diferència i l’homofòbia existent al món i al
nostre país, basada en prejudicis, desconfiança o desconeixement sobre la
diversitat d’orientacions sexuals.

Tercer: Oferir recursos sobre la diversitat afectivo-sexual i l’eradicació de
l’homofòbia als centres d’ensenyament, tutors, consells escolars, alumnes de
3r i 4r d’ESO i AMPES, tot distribuint les publicacions del Sabadell Atenció
Jove d’aquesta temàtica i el compromís d’editar uns apunts sobre
l’assetjament escolar. . Difondre també els monogràfics sobre “Homofòbia i
Orgull gai” editats per la regidoria de Drets Civils i Ciutadania , allà on sigui
adient.
Quart: Realitzar un acte central commemoratiu entorn el fet de l’homofòbia i
la transfòbia al món i convidar les entitats de la ciutat a participar en aquesta
commemoració i difondre els articles 40.7 i 40.8 del vigent Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Cinquè: Realitzar periòdicament xerrades/tallers sobre com tractar la
diversitat afectivo-sexual i de gènere i sobre la temàtica LGTB, adreçats a
professionals que desenvolupin tasques informatives o de dinamització amb
adolescents i joves en l’àmbit de l’educació en el temps lliure.
Sisè: Sensibilitzar a la societat en general sobre els riscos i la vulnerabilitat
que pateix la joventut LGBTI, i al jovent amb particular editant un material
pedagògic “El rap contra l’homòfobia“ que es posarà a disposició de tots els
centres d’ensenyament secundari , Escoles d’adults i espais d’oci de la ciutat
junt amb la realització de programes i actes que eduquin vers el respecte a la
diversitat sexual, de forma inclusiva i respectuosa.
Setè: Desenvolupar el protocol aprovat per identificar, atendre i prevenir
l’assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere, amb la
formació adequada a tots els agents implicats. Posar en marxa, si s’escau, el
protocol de la Comissió de la Convivència per a tal fi.
Vuitè: Desenvolupar actuacions que promoguin l’eradicació de les actituds
homòfobes en les competències esportives, amb la implicació i la
col·laboració en aquest àmbit dels principals clubs i entitats esportives de la
ciutat.

Novè: Seguir treballant conjuntament amb CEAR (Comissió Espanyola
d’Ajuda als Refugiats) per acollir, dins dels recursos que la ciutat disposa, a
persones refugiades en perill de mort, per raó d’orientació sexual o identitat
sexual o identitat de gènere, segons petició explícita i contrastada d’AI i
l’ILGA.
Desè: Desenvolupar accions i campanyes institucionals de visibilitat del
col·lectiu LGTB i de la seva aportació a un model de ciutat obert, divers i
respectuós.
Onzè: Recolzar la petició del moviment d’homes i dones transsexuals de
suprimir de la Llei d’Identitat de Gènere la prescripció mèdica de “disfòria de
gènere”.
Dotzè: Demanar la re-instauració i dotació suficient del Pla Nacional contra la
SIDA i l’atenció a les peticions reiterades de la coordinadora estatal CESIDA.
El temps i el buit preventiu juguen en contra del jovent.
Dotzè: Fer arribar aquests acords a les entitats locals que treballen pels drets
del col·lectiu LGTB, al Consell Nacional LGTB, a AI Catalunya i a la ILGA, així
mateix com al conjunt de les entitats de la ciutat sigui quina sigui la seva
finalitat (cultural, esportiva , educativa, de lleure...)
Tretzè: Fer arribar aquests acords a l’Ilm. Fiscal contra delictes d’odi i
discriminació a Catalunya i als Il·lm. Síndic de Greuges de Catalunya i
Defensor del Poble d’Espanya.

14 de maig de 2013

15 de maig de 2013

Sabadell commemora el Dia Internacional contra l’Homofòbia

Sota l’eslògan “La igualtat comença quan reconeixem que tots i totes tenim el
dret a ser diferents”, Sabadell acull el programa d’actes que la ciutat de
Sabadell ofereix amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra
l’Homofòbia, la Lesbofia, la Bifobia i la Trasnfobia.
Tal i com ha comentat el regidor de Drets Civils i Ciutadania, Quim Carné, en
la roda de premsa d’aquest matí: “Commemorem
Commemorem el dia que la OMS va
suprimir l’homosexualitat dins el llistat de malalties. La diversitat ens
enriqueix, és un patrimoni que ens permet tirar endavant. Avui
Avui hi ha un
retrocés respecte a la diversitat a l’hora d’estimar. Aquesta commemoració té
relació directe amb el Pacte de Valors, concretament amb el valor de l’amor –
com a dret a estimar a qui es vulgui -, la llibertat – per poderpoder-ho fer sense
constrenyiments
constrenyiments – i el respecte – tant propi com el dels altres -”.
Per la seva banda, Sébastien Bauer, director de l’Alliance Française, ha
comentat que “l’Aliança
l’Aliança és un centre cultural que durant tres mesos ha obert
una finestra a un tema cabdal. Hem de tenir en compte
compte que a França en el
darrer trimestre han augmentat les agressions homòfobes un 30% i el nostre

cicle està pensat per veure com estan evolucionant les sexualitats. Com
evolucionen les lleis, les actituds i l’opinió pública i la conclusió és que l’opinió
l’opinió
pública és la que va més lenta, per això cal una tasca pedagògica perquè no
podem quedarimportant”.
quedar-nos al marge d’un moviment progressista tan important
Finalment, Josep Valls, president de l’entitat Som com som ha volgut
destacar que “l’entitat
l’entitat celebra el seu 5è aniversari. Era important que hi
hagués una entitat del col.lectiu LGTB a comarques. En aquest sentit fem
una crida a tothom qui encara no s’ha associat perquè vingui a conèixerconèixer-nos”.
nos
Valls també ha comentat que “tot
tot i que dels 100 i escaig països del món,
món, 14
ja han aprovat en matrimoni igualitari, en molts encara està castigat, fins i tot,
amb la mort”.
mort
Es tracta d’un programa ambiciós que presenta la diversitat sexual i afectiva
des de diferents espais com el cinema, les exposicions, les conferències i la
festa. Per aquesta commemoració s’han programat pel·lícules recents sobre
la temàtica de la sexualitat i l’adolescència “Quinceañera” (2005) i “Eloise”
(2009) i sobre el món gai, amb la pelicula Weekend (2011) que es projectarà
el proper 30 de maig als Cinemes Imperial. Dins del programa també es dóna
espai a la reflexió entorn a la identitat de gènere i el sexe amb conferencies
sobre la transexualitat, la intersexualitat, les mentides científiques entorn la
sexualitat i la cultura, i es fa un repàs sobre la memòria històrica del col·lectiu
LGBTI des dels anys 20 fins a l’actualitat amb l’exposició “El dorado” al centre
cívic Sant Oleguer, fins a finals de maig.
El programa d’actes es també un programa de commemoracions: la del 5è
aniversari de l’entitat sabadellenca “Som com Som” (dia 22 de maig a l’Espai
Cultural Àgora) amb la prèvia presentació del llibre “ Maria Valeri” el dia 15 de
maig al mateix espai i la commemoració dels 20 anys de la campanya
“Democracia es igualdad” ( amb videoconferència amb l’alcalde de Paris i l’
exministra Matilde Fernández el dia 25 de maig a la Biblioteca Vapor Badia).
L’acte central en commemoració al Dia Internacional contra l’Homofòbia, la
Lesbofòbia, la Bifobia i la Transfòbia tindrà lloc el divendres dia 17 de maig.

Aquest dia, el 17 de maig de 1990 va ser quan la l’Assemblea General de la
OMS (Organització Mundial de la Salut) va deixar de considerar
l’homosexualitat com una malaltia i va eliminar-la de la llista de malalties
mentals.
Acte Central
L’acte central serà el mateix dia, 17 de maig, amb una concentració a les 6 de
la tarda a la Plaça de Sant Roc sota la bandera irisada. Al finalitzar la
concentració tindrà lloc a la Casa Duran, a les 7 de la tarda, l’acte
institucional “Joves i diversitat afectiva-sexual”. En aquest, es farà lectura dels
acords aprovats per la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell a
càrrec de la taula LGTBI de Sabadell. A continuació es presentarà el “Rap
contra l’homofòbia” la proposta educativa que l’artista local Nel·lo Caramel·lo
ha realitzat amb un grup de joves de la ciutat a fi de conscienciar als joves
sobre el respecte i la tolerància vers la diversitat sexual i es presentarà el
treball de recerca “Desde fuera del armario” envers la percepció social de la
homosexualitat a càrrec Pep Salvador, estudiant de batxillerat. L’acte també
comptarà amb la presència d’Iñigo Lamarca Iturbe, l’Ararteko, que farà un
anàlisi de l’homofòbia i la transfòbia en el món de l’adolescència. Aquest acte
central serà moderat pel Josep Escartín, Síndic de Greuges de Sabadell i
serà conclòs per l’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez.
Més tard, a 2/4 de 9 del vespre es farà una subhasta de les obres de
l’exposició “Sexualitats” a l’Alliança Francaise. La recaptació obtinguda es
destinarà a un projecte educatiu per a prevenir l’homofòbia.
Com a cloenda de la diada, s’ha organitzat un acte festiu que inclou sopar i
espectacle musical amb l’obra “Hoy tu pluma brillará” amb música en directe
al pati de l’Alliança Française a càrrec de Pere Borrell a la veu, Joan Trabal al
Clarinet i Martí de Borja al piano (el sopar-espectacle és obert a tothom i els
tiquets s’han d’adquirir amb antelació a l’Alliance Française).

El programa d’actes és el resultat del treball conjunt que han realitzat
diverses entitats de la ciutat junt amb la regidoria de Drets Civils i Ciutadania
per commemorar el dia contra l’homofòbia a fi de lluitar contra les actituds
intolerants i de manca de respecte vers la diversitat sexual i afectiva.

16 de maig de 2013

17 de maig de 2013
Sabadell centra en la defensa dels drets la celebració del Dia Internacional
que commemora la diversitat sexual
L’acte central serà divendres i inclou una concentració (18 h) i un debat sobre
els joves i les diferents maneres d’estimar. També es presentarà un rap que
es podrà escoltar als locals de Zona Hermètica
La celebració del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia, la
Bifòbia i la Transfòbia vol fer una reflexió important sobre els drets que s’han
aconseguit fins a l’actualitat i que no hi hagi cap retrocés en aquest sentit. La
jornada commemora el dia que la Organització Mundial de la Salut va
suprimir l’homosexualitat del llistat de malalties (l’any 1990). El regidor de
Drets Civils i Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell, Quim Carné, apunta
que “la diversitat ens enriqueix i avui hi ha un retrocés respecte la diversitat a
l’hora d’estimar. Ens fa l’efecte que últimament hi ha una recessió i quan
diferents agents ens diuen que moltes causes debullyingvan lligades a la
diversitat de les formes d’estimar, això denota que cal continuar lluitant
moltíssim”.
Per la seva banda, Sébastien Bauer, director d’Alliance Française (entitat que
en els darrers dos mesos ha organitzat el cicle Sexualitats, per analitzar tots
els punts de vista al voltant de la diversitat sexual), ha posat l’accent en la
situació que s’ha viscut darrerament a França: “En el darrer trimestre han
augmentat les agressions homòfobes un 30% i els grups homòfobs han sortit
al carrer i s’han fet notar amb força”. El cicle Sexualitats ha permès veure, diu
Bauer, “com estan evolucionant les sexualitats i ens hem adonat com
evolucionen les lleis, les actituds i l’opinió pública. La conclusió és que l’opinió
pública és la que va més lenta, per això cal una tasca pedagògica”. Per la
seva banda, el president de l’entitat Som com som (que celebra ja el seu
cinquè aniversari), Josep Valls, apunta que “tot i que el matrimoni igualitari es
va aprovar el 2005, notem que sortir de l’armari encara costa molt a molta
gent”.

Acte central
L’acte central serà divendres i començarà amb una concentració (18 h) a la
Plaça de Sant Roc sota la bandera irisada. Quan finalitzi la concentració
tindrà lloc a la Casa Duran (19 h) l’acte institucional, titulat Joves i diversitat

afectiva-sexual. En aquest, es farà lectura dels acords aprovats per la Junta
de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell a càrrec de la taula LGTBI. A
continuació es presentarà el Rap contra l’homofòbia, la proposta educativa
que l’artista local Nel·lo Caramel·lo ha realitzat amb un grup de joves de la
ciutat a fi de conscienciar els joves sobre el respecte i la tolerància i que es
podrà veure en diferents locals de la Zona Hermètica. L’acte també comptarà
amb la presència d’Iñigo Lamarca Iturbe, el Defensor del Poble al País Basc,
que farà un anàlisi de l’homofòbia i la transfòbia en el món de l’adolescència.
També divendres es farà una subhasta de les obres de l’exposició Sexualitats
a l’Alliance Française (20.30 h). La recaptació obtinguda es destinarà a un
projecte educatiu per a prevenir l’homofòbia. Com a cloenda, s’ha organitzat
un acte festiu que inclou sopar i espectacle musical amb l’obra Hoy tu pluma

brillará amb música en directe al pati de l’Alliance a càrrec de Pere Borrell a
la veu, Joan Trabal al Clarinet i Martí de Borja al piano.

17 de maig

La Casa Duran s’omple per commemorar el Dia Internacional en contra de
l’homofòbia
Sota l’eslògan “La igualtat comença quan reconeixem que tots i totes tenim el
dret a ser diferents”, Sabadell acull un extens programa d’actes amb motiu de
la commemoració del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofia, la
Bifobia i la Transfobia.
L’acte central ha tingut lloc a la Casa Duran, plena de gom a gom, amb l’acte
institucional “Joves i diversitat afectiva-sexual”.
L’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, ha comentat al cloure l’acte “la
la
importància d’aquesta commemoració perquè expressa el compromís de la
ciutat vers els drets humans i els drets civils. La democràcia es construeix dia
igualtatt de tracte de tota
a dia i és fàcil la involució per això hem de garantir la igualta
la ciutadania tant per part de l’administració com de la mateixa ciutadania”.
ciutadania”
L’acte ha estat conduït pel Síndic de Greugues de la ciutat, Josep Escartín
que ha comentat que s’ha sentit doblement satisfet tant “pels
pels acords aprovats
per la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell a càrrec de la taula
ciutat”.
LGTBI de Sabadell com pel fet de ser un homosexual de la ciutat
S’ha estrenat el “Rap contra l’homofòbia” la proposta educativa que l’artista
local Nel·lo Caramel·lo ha realitzat amb un grup de joves de la ciutat a fi de
conscienciar els joves sobre el respecte i la tolerància vers la diversitat
sexual. Es tracta del primer rap contra l’homofòbia de l’Estat espanyol i està
cantat en català.
L’acte central també ha comptat amb les conclusions del treball de recerca
“Desde fuera del armario” envers la percepció social de l’homosexualitat a
càrrec Pep Salvador, estudiant de batxillerat.

Una presència destacada ha estat la d’Iñigo Lamarca Iturbe, l’Ararteko, que
ha fet una anàlisi de l’homofòbia i la transfòbia en el món de l’adolescència,
durant la qual ha aportat dades revel.ladores com el grau d’homofòbia, al
voltant el 20%, que els joves i nens al País Basc i, per extensió a la resta de
l’Estat, tenen actituds homofòbiques. Unes actituds que ha definit que van “en
contra dels drets humans i de la democràcia i que diuen que alguna cosa no
funciona i que afecta a molts estaments de la nostra societat.
Aquesta mateixa nit es farà una subhasta de les obres de l’exposició
“Sexualitats” a l’Alliança Francaise. La recaptació obtinguda es destinarà a un
projecte educatiu per a prevenir l’homofòbia.
Com a cloenda de la diada, s’ha organitzat un acte festiu que inclou sopar i
espectacle musical amb l’obra “Hoy tu pluma brillará” amb música en directe
al pati de l’Alliança Française a càrrec de Pere Borrell a la veu, Joan Trabal al
Clarinet i Martí de Borja al piano (el sopar-espectacle és obert a tothom i els
tiquets s’han d’adquirir amb antelació a l’Alliance Française).
El programa d’actes és el resultat del treball conjunt que han realitzat
diverses entitats de la ciutat junt amb la regidoria de Drets Civils i Ciutadania
per commemorar el dia contra l’homofòbia a fi de lluitar contra les actituds
intolerants i de manca de respecte vers la diversitat sexual i afectiva.

17 de maig de 2013
http://sabadellenvivo.com/noticies/informacio-general/2013/05/concentraciocontra-lhomofobia-a-la-placa-sant-roc/
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•

Es presenta a l’acte central del Dia contra l’Homofòbia, la Lesfòbia, la
Bifòbia i la Transfòbia.

•

L’Ajuntament penja la bandera irisada durant tot el divendres en
commemoració de la jornada.

Sota l’eslògan La igualtat comença quan reconeixem que tots i totes tenim

el dret a ser diferents, s’ha portat a terme la commemoració del Dia
Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofia, la Bifobia i la Transfobia a
Sabadell.
La Casa Duran ha acollit l’acte central de commemoració d’aquest dia
Internacional titulat Joves i diversitat afectiva-sexual, on hi ha participat un
centenar de persones. L’acte, conduït pel Sindic de Greuges de Sabadell,
Sabadell
Josep Escartín, ha comptat amb la participació d’Iñigo Lamarca, l’Ararteko
(Síndic) del País Basc, que ha fet una anàlisi de l’homofòbia i la transfòbia en
el món de l’adolescència, i ha comentat les seves vivències i anècdotes de
quan era un adolescent.
Després de les paraules del Ararteko, l’estudiant de batxillerat Pep Salvador
ha explicat les conclusions del seu treball de recerca envers la percepció
social de l’homosexualitat amb el títol Desde fuera del armario.

Un rap contra l’homofòbia
En l’acte s’ha presentat el primer rap de l’Estat en contra de l’homofòbia i
cantat en català. El rap titulat l’Amor és lliure, és una proposta del cantant
sabadellenc Nel·lo Caramel·lo amb la participació d’un grup de joves, entre
ells Carles Pineda i Oscar Soriano. El tema musical està acompanyat d’un
vídeo-clip enregistrat a diferents localitzacions de la ciutat i realitzat per
Daniel ‘Zsé’ Embuena. Aquest vídeo es projectarà a les diferents discoteques
sabadellenques i servirà per mostrar-lo en diferets accions didàctiques.
Com a cloenda de la diada, s’ha organitzat un acte festiu que inclou sopar i
espectacle musical amb l’obra Hoy tu pluma brillará amb música en directe al
pati de l’Alliançe
Alliançe Française a càrrec de Pere Borrell a la veu, Joan Trabal al
Clarinet i Martí de Borja al piano.
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Un sabadellense compone un rap contra la homofobia
'L'Amor és lliure' es un encargo del Ayuntamiento de Sabadell para
conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia
Sabadell. (Redacción).- "Desperté en un mundo donde reinaba la utopía. No
importaba de donde venías ni lo que sentías. No había discriminación por
razón de sexo, no existía el rechazo, todos caminaban juntos y eso les
permitía ver que no importa cómo ames mientras sea de verdad". Es el inicio
de L’amor éslliure
éslliure, un rap en catalán que llama a la tolerancia
tolerancia y al respeto de
cualquier

persona,

sea

cual

sea

su

opción

sexual.
sexual

El tema, compuesto por el sabadellense Nel·lo Caramel·lo, es un encargo del
consistorio para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, que el
municipio celebró el pasado viernes bajo el lema La igualdad empieza

cuando reconocemos que todos tenemos el derecho a ser diferentes.
En el acto de presentación del videoclip, el concejal de Drets Civils i
Ciutadania, Quim Carné explicó: “El vídeo, tanto en lo referente a las
imágenes como en la música, tiene una gran calidad y esperamos que se
haga un hit, ya que queremos que nuestros jóvenes tengan éxito y que
valores como el respeto, la libertad y la no discriminación se esparzan como
una mancha de aceite por la red ".
Por su lado, Nel·lo Caramel·lo añadió: “Puestos a romper prejuicios, el rap ha
sido considerado durante mucho tiempo como un estilo musical homofóbico.

De este modo, queremos contribuir a romper este mito de una forma pacífica,
optimista y positiva".

L’Amor és lliure ha sido rodado en distintas localizaciones del municipio y
será proyectado regularmente en algunas discotecas y en algunas acciones
didácticas, por tratarse de un rap que lucha específicamente contra la
homofobia.
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