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Salutacions

A finals de l’any 2004, es va iniciar el Programa per al Col·lec-

tiu Gai, Lesbià i Transsexual, i des d’aleshores hem estat testi-

monis d’importants avenços legals que ens han situat en la

plena actualitat. Canvis legals dirigits cap a un major respecte

a la diversitat i al compliment dels drets humans incloent l’elimi-

nació de totes les formes de discriminació. En el mateix camí,

el Govern de la Generalitat, l’any 2006 va decidir ser el primer

govern nacional en formar part de l’ILGA (Associació Interna-

cional de Gais i Lesbianes) i com a tal, donar el seu suport ins-

titucional i col·laborar en l’extensió d’aquests drets més enllà

de les nostres fronteres.

Gràcies a l’esforç de moltes persones, podem dir que Cata-

lunya és capdavantera en la lluita pels drets i les llibertats de la

comunitat LGBT. No podem oblidar, però, la situació de des-

protecció que viuen milions de persones homosexuals i trans-

sexuals a la resta del món. Països on es castiga l’homosexua-

litat amb la pena de mort, on l’homosexualitat i la transsexuali-

tat són perseguides i penades amb el beneplàcit dels poders

públics. Amb això, vull dir que les institucions públiques no

podem abaixar la guàrdia i hem de continuar treballant en coo-

peració amb organismes internacionals i entitats d’arreu per

activar mecanismes polítics que contribueixin a estendre la

igualtat de drets per a les persones LGBT a tot el món.

Esperem que l’exposició El Moviment en Imatges contribuei-

xi a difondre aquest treball que les entitats LGBT de Catalunya

estan fent des de fa més de 35 anys i gràcies al qual s’ha assolit

la realitat que la igualtat i les llibertats siguin un dret a casa nos-

tra. Són un exemple a seguir per a assolir avenços socials i legals.

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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Si mirem enrere, comprovarem que els drets per a les perso-

nes LGBT han avançat significativament en els darrers anys. Si

això ha estat així és, sens dubte, gràcies a l’esforç tenaç i cons-

tant que han realitzat totes les persones que han estat implica-

des en les diferents entitats i associacions LGBT durant els

darrers 40 anys. Tanmateix, vull destacar un parell de fets que

han estat significatius en els darrers anys. 

D’una banda, l’any 2005 va ser cabdal per al moviment

LGBT, ja que es van veure acomplerts els dos avenços legals

que constituïen fins aleshores una discriminació jurídica que

calia eliminar: el dret a l’adopció i el dret al matrimoni, en un

marc de creixent visibilització i acceptació social. El concepte

de família en els darrers decennis ha patit una gran transfor-

mació paral·lela als canvis socials de la institució familiar. Aquests

canvis han ajudat a visibilitzar la diversitat de realitats familiars,

tot i que encara cal seguir avançant cap a una major normalit-

zació de les diferents expressions de la diversitat familiar. 

De l’altra banda, les actuacions de suport al 28 de juny, Dia

de l’Orgull LGBT han ajudat a visibilitzar les entitats que treba-

llen pels drets de les persones LGBT. Tot i existir diversos crite-

ris, la celebració del 28 de juny reuneix, anualment, a la majoria

d’entitats i d’activistes LGBT i a persones amigues i anònimes

que volen sumar-se a les reivindicacions d’un col·lectiu que ha

estat castigat i invisibilitzat durant molts anys. Cada vegada són

més els actes que se celebren i cada vegada són més els ajun-

taments catalans que pengen la bandera de l’arc de Sant Martí

al balcó consistorial i realitzen alguna manifestació pública de

suport. També hi ha més departaments del Govern de la Gene-

ralitat que pengen la bandera a les seves respectives seus. Un

bon nombre dels cartells d’aquesta exposició donen testimoni

d’aquesta celebració històrica a casa nostra. 
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Els fets que recullen els cartells de l’exposició El Moviment
en Imatges mostren moments importants i que han marcat sig-

nificativament la història del moviment. Cada cartell recorda

que tenim una trajectòria i un testimoni que podem explicar i

que allò assolit és fruit de les il·lusions, els projectes,  les refle-

xions i la feina d’un munt de persones anònimes que han dedi-

cat part de la seva vida a lluitar per aconseguir el respecte i la

comprensió merescuda. 

Carme Porta i Abad
Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania
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El Govern de Catalunya, fruit del Pacte del Tinell, va impul-
sar la creació d’un organisme propi per treballar de mane-
ra específica i transversal les polítiques que afecten a les
persones gais, lesbianes i transsexuals del nostre país.
D’aquí neix, l’any 2004, el Programa per al col·lectiu Gai,
Lesbià i Transsexual, amb el mandat d’elaborar el Pla Interde-
partamental per a la no discriminació de persones homosexuals
i transsexuals. Aquest Pla té per objectiu incorporar la perspec-

tiva LGBT de manera transversal a totes less politiques que rea-

litzen els diferents Departaments del Govern de la Generalitat

i impulsar polítiques actives en l’àmbit LGBT, tant aquelles diri-

gides al propi col·lectiu com aquelles dirigides a conscienciar

a la ciutadania dels drets que tenen les persones LGBT i del

respecte que mereixen. 

L’any 2006 neix el Consell Nacional de Lesbianes, Gais i
Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, impulsat pel propi

Programa, que esdevé un òrgan de participació que fomenta

la cooperació entre el Govern i les associacions que treballen

en l’àmbit LGBT. Avui, ja hi ha més de 40 entitats que partici-

pen activament del Consell i vehiculen enriquidors debats sobre

qüestions concretes i de les quals el Govern es nodreix i actua

en conseqüència. Algunes d’aquestes entitats van néixer abans

de la transició democràtica i, a poc a poc, amb el pas dels

anys, han anat naixent més entitats que han estat agents de

primer ordre pel que fa als canvis que s’han produït en els

darrers anys.

Tot i l’esforç per aconseguir que les persones LGBT tin-

guin l’equiparació social que els pertoca, encara queda molt

camí per fer: la normalització social, la visibilitat en petits muni-

cipis, la normalitat de les famílies de lesbianes i gais la reso-

lució de les problemàtiques amb les que es troben les perso-
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nes grans homosexuals i transsexuals són només un esbós

d’una realitat esbiaixada i ignorada que cal superar amb la

tasca, dia a dia, de les entitats, les institucions i, en definiti-

va, de totes les persones.

Marta Molina
Responsable del Programa per al col·lectiu GLT
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De la vergonya a l’URC

Armand de Fluvià 

President d’Honor del Casal Lambda

Totes les lluites justes, més tard o més

aviat s’acaben guanyant, sobretot si es

fonamenten en repressions, discrimina-

cions, opressions o explotació d’uns

éssers humans per uns altres.

Era tan evident la repressió i la mar-

ginació que sofríem –i encara sofrim

socialment- els homosexuals, a través

principalment de la religió, la medicalit-

zació i les legislacions, que era gairebé

obligat que sorgís un moviment de

rebel·lia. Aquest moviment, iniciat a Nova

York el 1969, es va estendre ràpidament

i va arribar als països lliures d’Europa,

on va trobar, tot seguit, un bon brou de

cultiu. Amb la caiguda dels règims dic-

tatorials, capitalistes o comunistes, van

aparèixer immediatament col·lectius

reclamant i exigint llurs drets i llibertats.

El 1970 es va presentar, a les Corts

franquistes, un avantprojecte de Llei de

Perillositat i Rehabilitació Social que con-

siderava els homosexuals, pel simple fet

de ser-ho, un perill per a la societat i que,

com a perillosos socials havien de ser

sotmesos a unes mesures de seguretat

que incloïen l’empresonament i el des-

terrament. Un despropòsit tan gran com

9

Història del moviment gai, lesbià 
i transsexual a Catalunya

El desenvolupament del moviment lesbià, gai, bisexual i transsexual (lgbt) a Cata-

lunya és la crònica d'una lluita continuada que ha assolit avenços progressius de

forma quasi ininterrompuda. Aquesta és només una aproximació a aquest període,

una síntesi que per raons d'extensió no pot incloure tota la pluralitat de fets, anèc-

dotes i persones que han contribuït a fer-nos més lliures.
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aquest em va posar furiós, i davant sem-

blant disbarat i una tal injustícia, vaig

pensar que estava moralment obligat a

fer alguna cosa, a actuar per tal que un

excés i un abús tan grans no es pro-

duïssin. No em podia restar de braços

creuats. La meva consciència no ho per-

metia i calia, com sempre he procurat

fer, que seguís els seus dictats. D’aques-

ta manera vaig iniciar el Moviment Gai a

l’Estat espanyol, tal com queda reflec-

tit i explicat al meu llibre El Moviment
Gai a la clandestinitat del franquisme
(1970-1975) (Laertes, Barcelona, 2003).

Si mirem cap al passat, allò que ha

estat aconseguit, des de l’inici en 1969,

por la constant lluita i la tenacitat del

Moviment Gai/Lèsbic, es immens: d’és-

ser tinguts i considerats com perillosos

socials, delinqüents, corruptors nats de

menors, malalts mentals, els més grans

dels pecadors, anormals, invertits, per-

vertits, l’escòria de la societat, “fills de la

desgràcia”, com ens denominava Jean

Genet, hem passat a ésser legalment,

a l’Estat espanyol, després de la des-

aparició de la darrera discriminació (pro-

hibició de casar-nos o d’adoptar con-

juntament com a parella) ciutadans de

primera i amb gairebé (dic gairebé per-

què encara resta algun serrell) els matei-

xos drets que els heterosexuals.

Calia lluitar contra el bombardeig ide-

ològic que durant molts segles ha sofert

la població. Calia aixecar la veu dels

exclosos i dels pàries i restituir-los la

paraula. Escapar de l’exili on érem con-

finats, de la vergonya i l’estigmatització

viscuts com una maledicció i imposats

per l’ordre social a través de l’afirmació

i de l’urc. Expressar la nostra manera de

veure la vida, de pensar, d’estimar. I això

és el que vam fer i hem de continuar fent.

És una mica difícil per al jovent, gai

i lesbià, posar-se avui dia, en la pell dels

què vam viure aquells temps sortosa-

ment passats. La doble vida era total,

des que et llevaves fins a l’ anar a dormir.

Dins la casa, si vivies amb la família, ni

pensar en portar-hi ningú o anar amb

molt de compte amb els “amiguets” que

hi portaves. Res de guardar cartes, lli-

bres, revistes o fotografies que pogues-

sin descobrir les teves “inclinacions”.

Havies d’anar en molt de compte amb

les trucades de telèfon i amb la corres-

pondència que rebies, sobretot si tenies

una mare molt xafardera. A l’escola, a la

universitat i al treball havies de ser el

més heterosexual dels heterosexuals i

anar amb molt de compte amb els ges-

tos i les mirades. La nostra vida d’esplai

era gairebé essencialment nocturna:

podies freqüentar els bars d’ambient

(evidentment, sense manifestar la més

mínima mostra d’afectivitat), sempre,

però amb la por que no entrés la policia

a fer una batuda de maricones. Podies

visitar alguna casa de banys (encara no

hi havia saunes) –certament no gai- i

atrevir-te a lligar després d’un joc de

mirades prou clares per a no passar un

10
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mal tràngol o per a no patir un fort exa-

brupte. Si al carrer, a un bar o a un bany

lligaves amb algú i aquest algú no tenia

lloc per realitzar l’acte tan anhelat i som-

niat, podíeu llogar una habitació en algu-

na pensió de tota confiança o, si tenia

cotxe, anar als afores de la ciutat i rea-

litzar-ho en un lloc ben apartat i solitari,

tot confiant que la guàrdia civil o la poli-

cia no us enxampés. Si tenies la sort de

tenir un apartament o estudi també

havies d’anar en compte per tal de no

alertar els veïns o el llogater. Si havies

aconseguit de tenir un grup d’amics que

entenguessin i alguns d’ells tenien llo-

gat un apartament s’estilava que de tant

en tant ens hi reuníssim per jugar a car-

tes, berenar i finalment fer allò que en el

fons tots desitjàvem. Uns altres espais

del nostre “esbarjo” –ben sòrdids per

cert- eren alguns urinaris públics o de

cinemes on podies alleugerir-te, sempre

amb la màxima prudència i amb molta

por, o deixar missatges, amb dia i hora,

per a trobar-te amb algú com tu. I tot això

o vivies passablement, però era un cal-

vari per aquells que eren catòlics prac-

ticants o que estaven convençuts que

eren uns malalts, que allò que feien era

un horrible pecat o una malaltia incura-

ble, i n’hi havia bastants d’aquests. 

Sortosament aquell malson ja ha

passat, les coses han canviat molt, però

no hem d’oblidar que encara hi ha gent

que pateix, que està culpabilitzada o

que viu la seva condició molt malament.
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Una realitat invisible

Empar Pineda

Cofundadora del Colectivo de Feministas

Lesbianas de Madrid ( CFLM)

Quan es diu que només hi va haver una

lesbiana a la qual se li va aplicar la Ley
de Peligrosidad Social sovint hi ha gent

que ens pregunta en què va consistir la

repressió del lesbianisme i de les les-

bianes durant el franquisme. Penso que

no podem parlar d’aquest assumpte

sense tenir en compte què passava amb

la sexualitat femenina i com era vista a

la societat creada a partir de la victòria

de Franco l’any 1939.

Atenent-me a l’espai de què dispo-

so, em limitaré a recordar que les con-

cepcions del nacionalcatolicisme impre-

Interior GLT  27/4/10  19:07  Página 11



gnaven la vida quotidiana; que el plaer

sexual s’identificava amb el pecat; que

volien fer-nos creure que les dones no

estàvem interessades en el sexe; que

les dones, al contrari, érem afectuoses,

tendres, curoses, devotes dels altres

(“de los demás”, Xiqueta), capaces dels

més grans sacrificis per la gent que esti-

mem; que la sexualitat femenina esta-

va exclusivament dirigida a donar satis-

facció sexual al baró, en el si del matri-

moni i amb una finalitat reproductiva;

que les relacions extramatrimonials eren

considerades un delicte (adulteri) i més

durament castigat en el cas que fos

comès per les dones; que el sisè mana-

ment era una mena d’obsessió social i

individual; que a l’escola, a la universi-

tat, a la vida familiar,... no es parlava de

sexualitat ni de sexe i que on sí se’n par-

lava, i molt, era als confessionaris. 

Oficialment i socialment el lesbianis-

me no existia, ni tampoc les dones les-

bianes. Les concepcions oficials sobre

la sexualitat n’eren la negació. Com

podia haver-hi sexe entre dues dones

soles, sense un home al mig?. L’homo-

fòbia del franquisme va invisibilitzar for-

tament a les lesbianes. Únicament érem

anomenades bé amb paraules raríssi-

mes, com safistes, tríbades, invertides o

com marimachos, machirulos, macho-
rras... als ambients més populars. La

ciència ens considerava malaltes, des-
viades, immadures... Si els teus pares

pensaven que el teu era un cas de

malaltia, les teràpies aversives (descà-

rregues d’electricitat quan t’ensenyen,

en aquests casos, fotos de dones) eren

força habituals.

En aquells ambients, negadors de la

teva existència i del teu desig lèsbic, era

molt difícil descobrir i reconèixer que t’a-

gradaven i t’atreien les dones, i que et

despertaven desig sexual. No et veies

reflectida en les explicacions oficials, no

t’hi reconeixies. Tu no et senties malal-

ta, ni et vivies com anormal. Però, els

dubtes t’omplien el cap i generalment

no podies preguntar a ningú. T’havies

d’amagar de tothom, absolutament de

tothom. Viure en solitari la teva experièn-

cia vital és dur, molt dur. El fet quotidià

d’haver de dissimular contínuament, de

respondre amb evasives a les clàssiques

preguntes de si tens xicot, de quan et

penses casar, de si t’agrada aquell noi...,

et fa patir molt i, a més, en solitud, sense

poder compartir aquest dolor amb ningú.

A la pràctica, a les lesbianes no

se’ns va aplicar la Llei de perillositat

social. Però, si no existíem, com se’ns

podia aplicar? En general, no se’ns va

torturar, ni desterrar, ni empresonar. No

vam patir la repressió física que, ben al

contrari, sí van patir els gais i les perso-

nes transsexuals. Però varem patir una

repressió molt singular, molt específica:

la negació de la nostra existència. Podí-

em anar pels carrers agafades de la mà,

fins i tot enllaçades per la cintura, o fent-

nos petons (“Les dones són tan tendres,

12
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tan carinyoses...!) que mai es pensava

que es tractés d’una relació amorosa,

sexual. Dues dones podíem compartir

pis sense aixecar cap tipus de sospita.

Un implacable i sempre present “el que
no ha d’existir, no existeix” distorsiona-

va les mirades i ajudava a no veure el

que de fet es tenia davant dels ulls.

Als darrers anys del franquisme,

aquesta realitat era ja una mica menys

cruel i va ser, sobretot, amb el naixement

dels moviments gai i feminista quan

varem canviar nosaltres mateixes i, una

mica més a poc a poc, la majoria social.

L’existència al nostre país d’un moviment

feminista tan especialment sensibilitzat

amb tot el que pertoca l’àmbit de la

sexualitat, la tasca desenvolupada en el

seu si pels col·lectius específics de les-

bianes al començament dels anys 80,

juntament amb l’activitat del moviment

gai van fer possible que arribés a tot arreu

una visió de la sexualitat lliure de preju-

dicis, on el lesbianisme i l’homosexualitat

apareixien com opcions sexuals tan legí-

times i naturals com l’heterosexual. Cal

recordar els esforços del feminisme orga-

nitzat per legitimar socialment l’opció lès-

bica, especialment en aquests darrers

temps que estem patim el resultat d’una

mena d’amnèsia en l’actual moviment

gai, lesbià, transsexual i bisexual (gltb),

que funciona com si amb ells hagués

començat la lluita a l’Estat espanyol.

Penso que és just recordar-ho perquè no

podem permetre’ns el luxe d’ignorar el

nostre passat més proper, ni podem obli-

dar d’on venim, com varem començar i

quines experiències hem anat acumu-

lant en aquests trenta anys. Ens havien

negat l’existència i la nostra història, i

nosaltres no podem caure en aquest

mateix parany. Recordem les paraules

d’una cançó de Lluís Llach que diu “Qui
perd els orígens, perd la identitat”. 

Quants anys han passat des d’aquell

Dia de l’Orgull Gai del 1977, quan per

primera vegada caminàvem Rambles

avall agafant la pancarta que ens ager-

manava a gais, lesbianes i transsexuals

i que va acabar amb les batusses de la

policia nacional, dels grisos! Demanà-

vem especialment la derogació de la

Llei de perillositat social. Amb aquell

mateix entusiasme, hem sortit al carrer

centenars de vegades exigint la presèn-

cia del lesbianisme a l’escola, als mit-

jans de comunicació, al cinema, a la lite-

ratura,... i plantejant els nostres drets. 

Hem denunciat actuacions brutals

de la policia, com la que va donar lloc a

la primera Besada a la Puerta del Sol de

Madrid, defensant dues noies que van

ser detingudes i maltractades a comis-

saria només pel fet de fer-se un petó als

llavis en aquesta plaça madrilenya. Hem

fet costat i hem donat suport a dones

(com aquella Montserrat, a la qual el seu

ex va denunciar com a lesbiana inten-

tant qui l’hi traguessin la guarda i custò-

dia de la filla petita de tots dos). Hem

exigit als poders públics lleis de pare-

13
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lles de fet que legitimessin l’adopció de

criatures per part de lesbianes i gais.

Enguany hem aconseguit una refor-

ma del Codi Civil que permet l’accés al

matrimoni de lesbianes i gais, amb els

mateixos drets i obligacions que les pare-

lles heterosexuals. Estic convençuda que

el pas donat pel govern socialista i la

resta de forces polítiques que li han donat

suport al Congrés dels Diputats (excep-

te el PP, és clar!, que ha presentat, a més

a més, un recurs d’inconstitucionalitat)

és un pas històric que ens situa en pri-

mera línia a nivell mundial en la defensa

dels drets de lesbianes i gais. Ara ens

toca seguir amb totes les forces norma-
litzant el lesbianisme a la vida quotidiana

i social, i fer visible la nostra existència

per tal d’aconseguir que el desig lèsbic

sigui, de veritat, una opció legítima com

l’heterosexual, sense cap entrebanc ni

discriminació. En definitiva, aconseguir

una plena llibertat sexual per a tothom.

En aquet sentit, a les lesbianes ens toca

seguir trencant la nostra invisibilitat, pot-

ser una de les tasques que exigeixen l’es-

forç unitari del moviment lgtb, el feminis-

ta, les forces socials i polítiques. 

14

Repressió franquista

Persecucions, detencions, presons, terà-

pies aversives mitjançant electroshock,

maltractaments físics, psicològics, inci-

tació a l’odi, violència i mort. Aquestes

eren algunes de les situacions que es

podien esperar si eres trans i decidies

mostrar-te com a tal en plena dictadu-

ra Franquista.

Per descomptat, aquests procedi-

ments violents estaven confirmats per

les lleis de l’època, Ley de Vagos i Male-
antes i posterior Ley de Peligrosidad
Social que amb ferotgia s’aplicaven a

les persones que contradeien els cos-

tums sexistes i estereotipats de la moral

d’entrecuix de l’època.

Aquestes lleis i la seva aplicació

vexatòria guardaven una directa relació

amb les fòbies de qui governava i amb

la complicitat del sector estereotipada-

ment moralista per excel·lència: l’esglé-

sia catòlica. L’anomenat pecat nefand

Transsexualitat: franquisme i democràcia

Beatriz Espejo

Fundadora del Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya
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trobava en la “justícia” un implacable

aliat terrenal de la justícia divina.

Cap identitat sexual podia ser vàli-

da excepte l’ortodoxa heterosexual i de

gènere-sexe obligat. Calia ser normal,

o el que és el mateix: semblar-ho. 

La repressió transsexual estava sola-

pada amb la repressió a homosexuals

explícits. Se’ns identificava indistinta-

ment a gais i trasnssexuals com “el ter-

cer sexe”. No és extrany trobar titulars

com “Redadas a invertidos” o “Guardia
Civil disuelve un baile de violetas” amb

fotos de dones i un titular que puntua-

litzés: “son hombres”.

Pel sistema repressor era el mateix

una trans que un homosexual afeminat

o invertit, no feia falta cap prova que

demostrés orientació sexual. La seva

existència n’era la prova. No hi havia

salvació possible i tots dos eren objec-

te d’implacable persecució.

Paradoxalment, l’homosexualitat tenia

algunes oportunitats: reprimir-la, no pre-

sumir d’ella o incorrent en actituds

homòfobes amb la finalitat de dissipar

possibles sospites. L’església catòlica,

la guàrdia civil i l’exèrcit sovint compta-

ven entre les seves files amb homose-

xuals dissimulats, que alhora eren còm-

plices de la repressió.

En els últims anys del franquisme,

quan la repressió extrema començava

a flaquejar, proliferaven locals com el

“Gambrinus” on els espectacles de

transsexuals o “travestis”, com se’ns deia

a l’època, despuntaven amb un cert èxit.

No obstant això, les batudes eren fre-

qüents i els artistes havien de desenvo-

lupar estratègies defensives per a no ser

enxampats in fraganti. Malgrat tot, les

presons per a homes i els centres psi-

quiàtrics solien ser una destinació habi-

tual per a les transsexuals de l’època.

Repressió democràtica 

Tot i la posterior evolució social i l’aboli-

ció de la repressió explícita de les lleis, i

encara que sembli exagerat, entre el trac-

te rebut pel sistema franquista i pel siste-

ma democràtic encara hi ha similituds. 

Després d’anys d’estar instaurada

la democràcia, batudes de transsexuals

eren d’allò més normal, batudes ben vis-

tes òbviament per certs sectors. Pre-

sons d’homes per a dones trans amb

l’escandalós i evident reflex en premsa

que no ocultava maltractaments o, en

algun cas, fins i tot el justificava. Suïci-

dis i intents de suïcidi són el balanç d’a-

questes situacions. 

Existeixen en la democràcia, al con-

trari que en la dictadura, una llarga llis-

ta de greuges documentats i vexacions

contra el sexe-gènere transsexual, per

exemple el tracte discriminador i vexa-

tori de la identitat transsexual davant les

lleis, amb el no reconeixement legal de

la situació transsexual, o l’exclusió del

sistema sanitari, fa uns anys per part del

govern de l’Estat.

15
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En 1992 neix el Col·lectiu de Trans-

sexuals de Catalunya i una de les pri-

meres causes fora l’assassinat de la

transsexual Sònia per part d’uns skin-
heads. La doctrina dels grups ultra són

calc de la doctrina nazi i franquista i dita

sigui de passada dels perjudicis de la

moral més conservadora. 

Després de ser testimonis, en tots

aquests anys, de les múltiples formes

de discriminació, podem assegurar que

encara ens queda un llarg camí, espe-

cialment, vista la falta d’interès amb què

els nostres governs es prenen les nos-

tres reivindicacions. Tot i el tarannà dels

polítics, des del Col·lectiu de Transse-

xuals pensem que és des de la política

que cal, d’una vegada, començar a

abordar de forma real el respecte pels

drets humans i, més concretament pels

drets de les persones transsexuals. 

16

1975- 2005: de la «Perillositat
social» al Carnaval

La transformació del Movimento Espa-

ñol de Liberación Homosexual (MELH),

liderat per Armand de Fluvià, Aloisios,

Germà Pedra i Lluís Rambla, entre d’al-

tres, propicia la fundació del Front d’A-

lliberament Gai de Catalunya (FAGC) al

1975, després de la mort del dictador. El

FAGC serà l’eix del moviment a Cata-

lunya i referent a la resta del estat fins

encetar els vuitanta. Entre 1976 i 1977

s’estableix una estretègia d’alliberament

gai continguda al Manifest del FAGC.

Aquest document històric fa una crítica

de la idoelogia dominant que impregna

els aparells d’estat com l’educació, els

mitjans de comunicació, l’esglèsia, l’e-

xèrcit, etc, fa una crida contra l’auto-

opressió dels propis gais i lesbianes, tot

reclamant una transformació social que

impliqui l’assoliment de tots els drets per

a les persones homosexuals.

El FAGC, tot i disposar a Barcelona

del gruix de la seva militància, abarca

grups d’acció territorials a totes les

comarques veïnes (Vallès Oriental, Vallès

Occidental i Maresme). La primera i prin-

cipal reivindicació del FAGC fou l’aboli-

Crònica d’una lluita pel dret a la diversitat

Jordi Petit

President honorífic de la Coordinadora Gai-Lesbiana
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ció de la Llei de Perillositat i Rehabilita-

ció Social que des de 1970 permetia

detencions policials i internaments a cen-

tres especials de “rehabilitació” a Huel-

va i Badajoz. No tenim encara dades cla-

res de quants homosexuals van ser jut-

jats, molts centenars, però el cert es la

policia realitzava detencions a llocs clan-

destins de trobada o tancava locals com

el bar “Comodín” a Sitges. 

1977

Estem parlant doncs d’un període de

sortida de la dictadura on la societat

majoritàriament mantenia grans preju-

dicis contra la homosexualitat i on els

propis afectats i afectades molt sovint

no s’autoacceptàven. Per això va ser

cabdal difondre el nou terme «gai»,

heretat dels fets de Stonewall del 1969

a Nova York, i que vol dir «persona que

accepta la seva homosexualitat i lluita

pels seus drets».

En segon lloc el FAGC va endegar

una tasca d’explicació del fet homose-

xual vers la societat i en tercer lloc alguns

dels seus militants juntament amb altres

membres del moviment van propiciar la

fundació de l’ Institut Lambda com a lloc

de trobada i suport de persones homose-

xuals. Aquesta entitat disposava d’un ser-

vei pioner d’atenció psicològica. Els seus

primers presidents foren Armand de Flu-

vià, Antoni Miravet i Joan Andreu Bajet.

El 26 de juny de 1977 te lloc a les

rambles de Barcelona la primera mani-

festació del 28-juny (Data anomenada

diversament com “Jornada Internacio-

nal per l’Alliberament Gai Lesbià i Trans-

sexual” o “Dia de l’Orgull Gai”) de la his-

tòria de l’estat espanyol, un fet cabdal

que reclama no solsament la reivindica-

ció d’abolir la llei de perillositat social,

sino que va posar de cop la questió

homosexual sobre la taula. La manifes-

tació va ser durament reprimida per la

policia i va ocupar les primeres porta-

des de la premsa.

El 2 i 4 de desembre del mateix any

el FAGC organitza respectivament un

massiu míting al desaparegut cinema

Niça de Barcelona i una segona mani-

festació contra la Llei de Perillositat

Social i per l’ammistia total que es tole-

rada per la policia i reb el suport de

nombroses entitats i partits polítics. Un

altre grup apareix en aquell període,

“Dignitat” de caire cristià i liderat pel

sacerdot Salvador Guasch. 

La vida de gais i lesbianes desper-

tava llavors de l’opressió del nacional-

catolicisme, hi havia locals de trobada a

Salou, Sitges amb el clàssic Mediterrá-

neo (després vindrien Candil i Trailer),

Lloret de Mar, Figueres i a la ciutat de

Barcelona, amb el clàssic Daniels’s per

a dones i els desapareguts Elefante

Blanco, Ramsés, Kiss, Spartacus..

1978

El FAGC continua en aquest període les

seves presentacions a la seu de diver-

17
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ses entitats a tot Catalunya i sovint els

seus portaveus van acompanyats d’un

metge per explicar que la homosexua-

litat no es cap malaltia, el doctor JMª

Farré Martí i el sexóleg Frederic Boix van

recolzar en moltes ocasions aquesta

tasca clarificadora.

Per pasqua un sector llibertari del

FAGC fonda la Coordinadora de Col.lec-

tius d’Alliberament Gai (CCAG) que edita

la revista “La pluma”, mentre que el FAGC

edita “Infogai”. Aquell any TVE, en des-

conexió per Catalunya desde els estudis

de Miramar entrevista per primera vega-

da els portaveus del FAGC. El governador

civil (UCD) de Barcelona prohibeix la

manifestació del 28-juny i un grup de mili-

tants del FAGC fan una tancada de pro-

testa i vaga de fam a la parròquia de Sant

Pere Pescador de la Barceloneta, tot man-

tenint la convocatòria i rebent moltes mos-

tres d’adhesió de partits polítics i entitats

com la Coordinadora Feminista, així com

l’atenció dels mitjans de comunicació.

Aquesta nova manifestació contra la Llei

de Perillositat Social va ser finalment tole-

rada per la policia, tot i que va acabar

amb enfrontaments a la Rambla de Bar-

celona. El 28-juny al 1978 va ser també

celebrat amb manifestacions pioneres a

Madrid, Bilbao i Sevilla. L’opinió pública

estava ja posicionada a favor de despe-

nalitzar els homosexuals i revistes com

“Interviu” hi apostàven sense embuts. 

Aquest període coneix grans trans-

formacions socials, es posa de moda l’a-

lliberament sexual i cau la censura, arriben

les pel.lícules prohibides i la pornografia

es troba sense problemes als kioscs. A

l’època del anomenat “destape”, el vent

bufa a favor dels gais i lesbianes. La visi-

bilitat dels transvestits, sempre focus d’a-

tenció de la premsa gràfica a les mani-

festacions gais, es un factor notable en

aquells moments de certa confusió sobre

que volia dir ser homosexual. 

La nit de la revetlla de Sant Jaume,

el 24 de juliol, la policia municipal va dete-

nir passades les onze el pintor Ocaña,

el dibuixant Nazario i en Apolo, que anà-

ven disfressats. La reacció va ser fulmi-

nant i poc després sortia una manifesta-

ció d’alguns centenars de persones

desde el Café de la Opera i es tallàven

els carrers de la part baixa de la rambla.

El FAGC i la CCAG van convocar una

manifestació una setmana més tard; en

Ocaña i els seus companys ja habien

sortit de la presó després de la condem-

na unànim de la premsa per aquella

detenció arbitrària. De tota manera la

manifestació es va fer i es van produir

incidents a Plaça Sant Jaume amb llan-

çament de cóctels molotov a la porta del

ajuntament. Paral.lelament la comissaria

de la policia municipal del carrer de

Bonssuccés, on havia estat detingut

Ocaña, va ser atacada també amb cóc-

tels molotov per desconeguts, deixant

molt greument cremat un agent. El FAGC,

diverses organitzacions ciutadanes i el

propi Ocaña van condemnar el fets.
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El 20 de novembre el FAGC inicia la

campanya per la seva legalització pre-

sentant els seus estatuts al Govern Civil

de Barcelona.

El FAGC clou 1978 amb un gran fes-

tival al Palau d’Esports de Barcelona per

a celebrar el seu tercer aniversari, hi

participen Comediants, entre d’altres.

El permís per aquest acte que la poli-

cia va estar intentant suspendre, va ser

tramitat per partits polítics d’esquerra.

El diari “El Periódico” va titular a tota

plana “los gays se desmadran esta

noche en el Palau d’Esports”. L’assis-

tència de públic fou ben variada, molts

joves progressistes, feministes, homo-

sexuals, transvestits i heterosexuals,

igual que a les manifestacions del 28

de juny.

El Consell de Ministres de 26 de des-

embre de 1978, presidit per Adolfo Suá-

rez, decideix retirar la homosexualitat

de la Llei de Perillositat i Rehabilitació

Social, i així ho va publicar el BOE del 11

de gener de 1979. Aquesta es la prime-

ra gran victòria del moviment lgbt al

mostre estat, fruit del canvi de l’opinió

pública i del suport de entitats i perso-

nalitats, així com del incipient moviment

que apareix a diverses ciutats espan-

yoles i del pes assolit a Catalunya.

1979

Els 18 mesos següents es concentren

en la batalla per aconseguir la legalitza-

ció del FAGC, una i altra vegada dene-

gada per Martin Villa. Els advocats Pere

Comas i Magda Oranich interposen un

recurs contra la denegació de la legalit-

zació i la campanya de suport arriba als

municipis de tot Catalunya, uns cinquan-

ta signen declaracions reconeixent el

FAGC, desde Porrera fins a Barcelona. 

Aquell 1979 hi ha dues manifesta-

cions del 28-juny, la del FAGC, autoritza-

da pel Govern Civil amb suport de par-

tits d’esquerra, que passa per les ron-

des de Barcelona i la de la CCAG que

no demana permís i es dissolta per la

policia a la rambla. La discrepància

entre ambdues organitzacions era sobre

la legalització que la CCAG rebutjava. 

1980

El 1980 s’inicia amb l’estrena d’un dels

Informatius del Institut de Cinema Cata-

là que fa Ventura Pons sobre la legalit-

zaicó del FAGC, i que com altres d’a-

quells documentals, passa per la majo-

ria de sales comercials de cinema cata-

lanes, en alguns casos provocant aplau-

diments espontanis del públic. 

El 4 de febrer el FAGC i el nou Grup

en Lluita per l’Alliberament de la Lesbia-

na (GLAL), dirigit per Mercé Fornells, rea-

litzen una manifestació davant del Bar

Gran Santander del carrer de Balmes can-

tonada Aragó, contra l’acomiadament

d’un treballador per homosexual. El 17

d’abril la Magistratura del Treball va decla-

rar l’acomiadament improcedent, prime-

ra sentència d’aquest tipus a tot l’estat.
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El 17 de febrer arrenca el Carnaval

Gai de La Paloma a fi d’obtenir diners pel

contenciós per la legalització del FAGC,

aquest carnaval ha esdevingut un clàs-

sic de la ciutat i a data d’avui, continua

vigent tots els anys desde llavors.

Per pasqua d’aquest prolífic 1980 la

Associació Internacional Gai (AGI), que

després canviaria el nom a ILGA, va reu-

nir el seu segon congrés mundial a

Santa Cristina d’Aro en suport a la lega-

lització del FAGC. La premsa en va fer

molt seguiment. Algunes ambaixades

van advertir al president Suárez que no

legalitzar els homoseuxals li faria més

difícil entrar al Mercat Comú (ara UE).

Els partits polítics d’esquerra s’inte-

ressen progressivament per gais i les-

bianes, a les primeres eleccions al Par-

lament de Catalunya quatre llistes incor-

poren de forma simbòlica candidats

obertament gais, tots membres del

FAGC (cap no es electe).

La manifestació del 28-juny del 1980

segueix sent massiva i continua recla-

mant la legalització del FAGC. Finalment,

el 16 de juliol el Ministeri del Interior lega-

litza el FAGC, un nova fita històrica pel

que suposa, més enllà de la pròpia

organització. El 18 de juliol hi ha un gran

ball de celebració al Saló Cibeles.

El FAGC va dialogar amb les auto-

ritats centrals a través dels diputats JMª

Riera del PSUC i Rudolf Guerra del PSC. 

A partir d’aqui comença un lent

decliu, molta gent homosexual diu que

ja en té prou amb les llibertats assoli-

des, que mai ni havíen sommiat deu

anys abans. La crítica del FAGC als

locals d’ambient gai encara agreuja més

aquest distanciament.

1981-1985: Crisi del moviment

Durant aquest període tot el moviment

lgbt entra en recessió al nostre país, fins

i tot a Madrid no es manté cap organit-

zació i a Catalunya el FAGC pateix una

gran devallada d’activistes. Es buiden

els grups d’alliberament gai i s’omplen

les pistes de ball de les discoteques.

L’Institut Lambda continua les seves acti-

vitats i l’edició de quaderns informatius

i del seu butlletí. La CCAG ja s’havia

disolt i més tart el GLAL. Al sí de la Coor-

dinadora Feminista hi treballava el

Col.lectiu de Lesbianes Feministes. 

Encara a finals del 1980 es produei-

xen entrades policials metralleta en mà,

als bars Men’s i La Luna de Barcelona,

tot pretextant buscar algun tipus de

delinquents o indocumentats. Durant tot

el 1981 el Governador Civil tanca diver-

sos establiments gais, la qual cosa moti-

và una singular vaga de locals d’am-

bient homosexual el 9 de desembre. El

FAGC va vehicular el suport del Parla-

ment de Catalunya i finalment tots van

ser re-oberts. 

Després de la victoria socialista a les

eleccions generals del 1982 clou tot tipus

d’intrervenció policial arbitrària als locals

gais i TVE s’obre per a gais i lesbianes.
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Durant 1983 diversos programes de

televisió aborden la qüestió homosexual,

sovint Empar Pineda i jo mateix hi som

convidats. Aquell any també per primer

cop el Ministeri de Justícia obre les seves

portes a representants de la COFLHEE

(Coordinadora de Frentes de Liberación

Homosexual del Estado Español) que

demanen la penalització de les discri-

minacions per causa d’orientació sexual.

Les manifestacions del 28 de juny bai-

xen en nombre de participants.

A Sitges l’ajuntament fa declaracions

i actuacions anti-gais i el 18 de setem-

bre de 1983 el FAGC hi realitza una

manifestació de protesta sota les agres-

sions d’alguns ultres.

Al 1985 es comença a parlar d’una

extranya malaltia als EEUU que afecta

els gais, el anomenat “càncer rosa”,

segons la premsa que cedeix al sensa-

cionalisme. Mentre, Party la primera

revista estatal obertament homosexual,

nascuda al 1977, dirigida primer per

Luís Arconada i després per Francho,

amb seu de la redacció a Barcelona,

deixa de publicar-se.

1986-1993: La sida i la renovació 

del moviment

L’esclat de la sida i la crisi que arrastren

els organitzacions lgbt obliguen a un

debat per reconsiderar estratègies i rep-

tes de futur. Es comença a parlar de nor-

malització del fet homosexual. Al novem-

bre de 1986 un grup d’activistes aban-

dona el FAGC i fonda tot seguit la Coor-

dinadora d’Iniciatives Gais. Arreu del

món el moviment lgbt renova els seus

postulats per fer front a la pandèmia,

crear serveis, formar volontariat, recla-

mar drets civils i col.laborar amb les

administracions. Al sí de la CIG es for-

men nous grups com Gais per la Salut

per a lluitar contra la sida, grup que

esdevindria Stop Sida. Els primers pre-

sidents d’aquesta entitat fòren Remigi

Fabra i Lluís Prats.

Al 1987 Gais per la Salut, amb el

suport del Ajuntamentde Barcelona i

diversos locals d’ambient gai de Barce-

lona i Sitges edita el primer cartell pro-

sexe segur i segueix distribuint preser-

vatius. La CIG reprén el diàleg i la pre-

sència al locals d’ambient homosexual.

Aquest any per primera vegada dos

gais de Vic demanen poder-se casar i

Montserrat Gallart, acusada de lesbiana

pel seu marit, aconsegueix mantenir la

custòdia de la seva filla.

Al 1988 la CIG posa en marxa la pri-

mera campanya Vota Rosa demanant

als candidats a les eleccions al Parla-

ment de Catalunya que es posicionin

sobre els drets de gais i lesbianes i la

lluita contra la sida. Foren portaveus de

Vota Rosa Isabel Castro i Daniel Gaba-

rró, així com després els ssgg de la

CGL, Gemma Sánchez i Marc Corral.

L’any 1989 suposa una inflexió en la

lluita pels drets de parella. Juan Reina es

el primer gai en reclamar els seus drets
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de successió respecte del seu difunt

company, el cas aixeca una gran onada

de solidaritat. La CIG que ha esdevingt

en Coordinadora Gai-Lesbiana de Cata-

lunya organitza la campanya “Estima com

vulguis/ Estima segur/a” i el primer Gran

Ball de solidatitat amb els gais seropo-

sitius que després Stop Sida i Gais Posi-

tius seguiran realitzan tots els anys fins

al present amb éxit multitudinari, sempre

als voltants del Dia Mundial de la Sida.

En aquest període es registren agres-

sions contra gais per part de skin-heads.

La renovació del moviment arriba

també al Institut Lambda que es trans-

forma en centre associatiu i esdevé

Casal Lambda. Els seus balls de diu-

menge per la tarda son legendaris. El

seu butlletí es converteix en una sòlida

prublicació i l’entitat organitzarà durant

molts anys exitoses mostres de teatre i

després de cinema gai i lèsbic.

Les administracions comencen a

subvencionar projectes a les entitats de

gais i lesbianes, com el 900 Rosa, ser-

vei telèfonic pioner de la CGL.

El 1990 neix la revista Mensual 

a Barcelona

Al 1991 la transexual Sònia es assassina-

da per skin-heads al Parc de la Ciutade-

lla de Barcelona, la CGL i el FAGC exer-

ciran l’acusació particular que portarà a

terme l’advocada Mª Josep Varela.

Al 1992 comencen les campanyes

anuals de prevenció de la sida “Cuída-

te” que organitza la CGL, sota la res-

ponsabilitat d’Antonio Guirado, amb el

suport del Ministero de Sanitat i que arri-

ben a tot l’estat, i que ara continua rea-

litzant Stop Sida.

El 1993 es escenari d’alguns fets de

gran projecció. El 21 febrer dos gais son

detinguts per besar-se a l’andana de

l’estació de tren de Sitges per carnaval

i presenten denúncia contra la policia

local. De gener a març es desenvolupa

la campanya estatal antidiscriminatòria

i anti-racista “Democràcia es igualtat”

amb impactants spots de televisió on

també hi figura el missatge anti-homofò-

bia. Molts ajuntaments i entitats de Cata-

lunya s’hi sumen de manera activa.

El primer conveni laboral que inclou

el reconeixement de drets a les parelles

homosexuals, en igualtat de condicions

que als matrimonis, es signat al Ajunta-

ment de Sabadell.

Al juliol l’Associació Internacional de

Lesbianes i Gais (ILGA) celebra la seva

XV Conferència Mundial a Barcelona,

gran ressó mediàtic. L’Ajuntament de

Barcelona i la Generalitat de Catalunya,

amb el conseller de presidencia Xavier

Trias, reben oficialment els 200 delegats

i delegades.

1994-2000: Els drets civils,

primers avenços

Aquest curt període es significa per dos

fets coincidents. Després de 14 anys

sense avenços legals importants desde
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la legalització de les associacions homo-

sexuals al 1980, son assolits molts can-

vis legislatius. La lluita contra la sida pola-

ritza la feina del moviment lgbt que

comença a canviar de dinàmica amb l’a-

parició dels antiretrovirals. Professionals

de la medecina desde diverses bessants

s’hi aboquen, Andreu Segura, Jordi

Casabona, Ramon Villalbí, JMª Gatell i

Bonaventura Clotet, entre d’altres. 

La majoria d’ong’s que van organit-

zar la Campanya “Democràcia es igual-

tat” van donar suport a la CGL en les

seves propostes als grups parlamenta-

ris del Congrés dels Diputats per a intro-

duir el dret de subrogació del lloguer de

la vivenda a la parella de fet amb inde-

pendència de la seva orientació sexual

a la LAU, llei promulgada el 3 de novem-

bre de 1994. Les mateixes ong’s i la CGL

aconsegueixen que el nou Codi Penal

de 23 de novembre de 1995 castigui en

sis articles les discriminacions per causa

d’orientació sexual, entre d’altres supò-

sits. El 12 de desembre la Vanguardia

informa de que l’Audiencia de Barcelo-

na va sentenciar un cas d’indemnitza-

ció per pèrdua de la parella d’un gai en

accident de trànsit, en igualtat de con-

dicions que si fossin matrimoni, victòria

deguda a l’advocada Mª José Varela.

L’estiu de 1996 va ser especialment

conflictiu. A requeriment de la CGL l’A-

juntament de Sitges va aturar de fer i

va destuir les identificacions i fitxes que

havia realitzat a gais que sortien de nit.

Declaracions homòfobes i contra-decla-

racions van enrarir el clima fins a pro-

duir-se una greu agressió a un cama-

rer del bar gai Parrots. Tot i la detenció

dels responsables, el FAGC i vàries

organitzacions organitzàren una mani-

festació de protesta contestada per

ultres. La CGL, va preferir portar la pro-

testa i la demanda d’una llei de pare-

lles a la plaça Sant Jaume de Barcelo-

na, tot desplegant una bandera gegant

del moviment. 

Apareixen en públic els primers gais

seropositius com Willy Valverde de l’as-

sociació Actua, i després Antonio Guira-

do i Rubén Tosoni de Gais Positius,

Ferran Pujol i Jorge Saz més tard, mem-

bres del Projecte dels Noms. Una nova

entitat fa la seva aparició, l’Associació

de Mares i Pares de Gais i Lesbianes

(AMPGiL) que fins a l’actualitat desple-

ga una incansable activitat. Armand de

Fluvià reb la Creu de Sant Jordi.

El 30 de juny de 1998 es promulga-

da la Llei d’Unions Estables de Parella

per part del Parlament de Catalunya,

una fita de tot el moviment associatiu

català, la primera de l’estat.

El final de la dècada destaca per un

canvi de dinàmica, es consoliden nous

grups com Lesbos, l’Associació Cristia-

na de Gais i Lesbianes (ACGIL) i els uni-

versitaris de Sin Vergüenza a la CGL, el

grup cristià Exode, el JALG a la UAB,

les esportives Panteres Grogues i el CTC

(Col.lectiu de Transsexuals de Cata-
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lunya). L’edició de l’Infogai passa al

Col.lectiu Gai de Barcelona que continua

organitzant el Carnaval de La Paloma. El

FAGC, a través del seu portaveu, Euge-

ni Rodríguez, presenta anualment un

informe sobre homofòbia. La CGL parti-

cipa al Consell de la Joventut de Barce-

lona, i en Xavier Tort, serà secretari gene-

ral i president d’ambdues entitats.

El 12 d’octubre de 1999, Miquel

Iceta, candidat pel PSC a les eleccions

al Parlament de Catalunya fa pública la

seva homosexualitat a una massiva roda

de premsa al pub Punto BCN del Gai-

xample. Neixen noves organitzacions o

es consoliden arreu de les ciutats mit-

janes de Catalunya com el FAGC-Giro-

na, i d’altres col.lectius a Vilafranca

(JAVHA), Reus (H2O), Tarragona, Eagle

a Lleida, etc. La revista Nois s’afageix

al panorama lgbt català, mentre Zero

guanya lectors ininterrompudament

desde 1998.

Després de la perdua de pensadors

com Alberto Cardín, destaquen als nor-

anta els treballs del sociòleg Oscar

Guasch i de l’antropòloga Olga Viñua-

les. Al corrossiu personatge “Anarco-

ma” creat per Nazario, cal afegir en el

capítol editorial els llibres que publica

Antoni Miravet al 1984 i al 2000, així

com les contribucions de Laertes i

Bellaterra.

En aquell moment tres partits polí-

tics ja han constituit comissions secto-

rials lgbt: ERC, ICV i PSC.

2000-2007: De la Llei de parelles 

al matrimoni i l’adopció

En aquests anys les reclamacions d’igual-

tat legal per les parelles del mateix

sexe es veuen plenament acomplides

al 2005, tot en un marc de creixent

acceptació social del fet homosexual

segons totes les enquestes. Les sèries

de TV3 presenten personatges homo-

sexuals sense embuts i poc després

també les televisions privades d’àm-

bit estatal.

Les xifres relatives a la incidència

del VIH/Sida al col.lectiu homosexual a

Catalunya són preocupants. Del 1981

al 2000 es comptabilitzen 12.821 casos

acumulats, dels quals un 23’5% corres-

ponen a gais. En el mateix període, a la

ciutat de Barcelona són 5.477 els casos

de persones infectades, de les quals un

26’7% correspon a gais, d’aquests 1.032

son defuncions i 464 supervivents. Les

enquestes de la Generalitat i Stop Sida

indiquen una prevalència del VIH/Sida

en el 18% del col·lectiu. La prevenció

no es pot aturar.

El juny de 2001 té lloc una insòlita

roda de premsa en que dues dones les-

bianes, Marta i Cristina, reclamen a la

seu de la CGL el dret d’adopció i el reco-

neixement de la famílies homoparentals,

una d’elles apareix embarassada de

bessons per inseminació assistida.

Fa temps que la majoria del movi-

ment lgbt reclama la plena igualtat i dret

de matrimoni.
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Després es posaria en marxa una

nova entitat, l’Associació de famílies

homoparentals. 

Durant tots aquests anys les cele-

bracions del 28 de juny han reunit amb

més o menys cohesió la majoria d’en-

titats lgbt a través d’una Comissió Uni-

tària, tot i existir diferents criteris que

donen peu al naixement de la Xarxa

per l’Orgull al 2003 agrupant un sec-

tor d’organitzacions i diversificant la

commemoració. 

En aquests darrers anys alguns

ajuntaments catalans ja celebren el 28

de juny penjant la bandera del movi-

ment al balcó consistorial, com a Santa

Coloma de Gramenet i organitzant actes

com a Sant Adrià del Besós, per posar

dos exemples del 2004. Altres ciutats

com Terrassa han desenvolupat serveis

d’atenció a les dones lesbianes a tra-

vés de l’associació ACORD, coordina-

da per la veterana activista Mª Angels

Ruiz. Dos esdeveniments cinematogrà-

fics, al juliol el tradicional organitzat pel

Casal Lamba i l’octubre el Festival Inter-

nacional, omplen les pantalles de temà-

tica lgbt i fins i tot tenen sub-seus a la

UAB a Terrassa i a Castelldefels. En

aquests darrers temps continuen apa-

reixent entitats que combinen lleure i

reivindicació, com Barcedona i els

Bears de Barcelona i Sitges, el Grup

d’Amics Gais (GAG) de la CGL, al cos-

tat d’altres més militants com el veterà

Col·lectiu de Lesbianes Feministes, la

Fundació per la Identitat de Génere, 10

de 100 a Sabadell, els educadors de

INCLOU i els immigrants d’ACATHI. Les

Panteres Grogues, amb Joan Miró com

a president, no deixen de fer activitats,

fins i tot d’abast europeu. Desde finals

dels anys vuitanta l’empresariat dels

locals de gais i lesbianes recolza la llui-

ta contra la sida, els primers balls de

l’1 de desembre neixen a Martin’s i a

Metro, el grup Arena destina anualment

un 0’7 % d’ingressos a una entitat de

lluita contra la sida i crea la primera fun-

dació al servei del col·lectiu lgbt.

Segurament la fita associativa més

singular es la creació al 2004 del Con-

sell Municipal de Gais, Lesbianes i

homes i dones Transsexuals de Barce-

lona que reuneix la totalitat d’entitats lgbt

de la ciutat comtal, així com a una repre-

sentació del sector empresarial homo-

sexual. Una nova revista gratuïta, Gay
Barcelona, sorgida del portal d’internet

que porta el mateix nom, apareix als

locals d’oci.

Durant el 2004 dos programes de

contingut lgbt salten a les televisions,

“Uaiamsiei” a Flaix TV i “LGBT” a Loca-

lia TV i la Generalitat de Catalunya també

es suma per primer cop a celebrar el 28

de juny amb un acte institucional.

El 2005 passarà a la història del

moviment lgbt com un any cabdal:

• El 8 d’abril, el Parlament de Catalun-

ya, reforma el Codi de Família i lega-

litza el dret d’adopció per a les pare-
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lles del mateix sexe, amb la Llei

3/2005.

• La nit del 3 de juny es produeixen uns

incidents als carrers de Barcelona que

acaben amb diversos actes vandà-

lics contra alguns establiments del

Gaixample i mobiliari urbà.

• El 18 de juny, tot contestant la mani-

festació contra el dret de matrimoni i

per a les parelles homosexuals que a

Madrid organitza el Foro de la Família

amb assistència de 19 bisbes, al cen-

tre de Barcelona es realitza una nom-

brosa contra-manifestació espontània.

• El Govern de la Generalitat  crea, el

28 de juny de 2005, el Programa per

al col·lectiu gai, lesbià i transsexual

(GLT) amb l’objectiu de treballar per

la plena normalitat i visibilitat del fet

homosexual, transsexual i bisexual.

• El 30 de juny el Congrés dels Dipu-

tats aprova la Llei 13/2005, per la qual

es modifica el Codi Civil i es reconeix

el dret de matrimoni i d’adopció per

a les parelles del mateix sexe.

• Del 18 al 20 de juliol la Universitat de

Barcelona acull per primera vegada

un seminari sobre transsexualitat

organitzat per la Fundació Olof Palme

sota la direcció del doctor Carlos Villa-

grassa i l’escriptor Javier Montilla,

amb participació del CTC i de la FIG.

• El 28 de setembre la Generalitat de

Catalunya ret homenatge als homo-

sexuals i transsexuals perseguits

durant el franquisme.

En els anys 2006 i el 2007 es con-

soliden les polítiques LGBT governa-

mentals i continuen els avenços legis-

latius:

• El 5 de setembre de 2006, el Govern

de la Generalitat aprova el Pla inter-

departamental per a la no discrimina-

ció de persones homosexuals i trans-

sexuals. Aquest document, sense pre-

cedents a Europa, proposa les línies

mestres d’actuació que ha de seguir

el Govern per reforçar els drets de ciu-

tadania de les persones LGTB.

• El Govern aprova el Decret 141/2007, de 26 de juny, de

creació del Consell Nacional de les-

bianes, gais i homes i dones bisexuals

i transsexuals (LGBT). S’estableix així

un marc de participació ciutadana for-

mat per totes les entitats catalanes

que treballen pels drets LGBT i que

serà l’eina fonamental del Govern per

interlocutar amb la societat civil.

• El Congrés dels Diputats aprova la

Llei 3/2007, del 15 de març, regula-

dora de la rectificació registral de l’es-

ment relatiu al sexe de les persones,

que cobreix el buit legal existent fins

aleshores,  relatiu al canvi d’identitat

de les persones transsexuals.
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