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Terrassa se suma a la commemoració del Dia
Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia
Enguany es repartiran cordons amb els colors de la bandera irisada

Terrassa se suma com cada any a la commemoració del Dia Mundial Contra
l’Homofòbia i la Transfòbia, que se celebra arreu del món el 17 de maig. Com a
mostra d’adhesió a aquesta celebració, la bandera de l’arc de Sant Martí, que
simbolitza la llibertat d’opció sexual, estarà hissada a l’Ajuntament de Terrassa el
proper dimarts, 17 de maig. A més d’aquesta acció de caire institucional, el
Consistori impulsarà o donarà supost a diferents accions i activitats a la ciutat per
promoure el respecte per la diversitat afectiva, sexual, d’identitat i expressió de
gènere, com a valors essencials per viure en llibertat.
Com a novetat, enguany l’Ajuntament de Terrassa, en coordinació amb altres
municipis de la província de Barcelona, repartirà cordons amb els colors de la
bandera irisada, per tal que les persones que vulguin se’ls posin en el seu calçat,
mostrant així la seva adhesió a la commemoració. Aquesta acció s’adreça
inicialment a monitors de les activitats de lleure, d'activitats esportives i públic jove
en general, i vol contribuir a fer visible el rebuig a la discriminació i el reconeixement
de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. El servei LGTBIQ repartirà al voltant de
300 d’aquests cordons a partir del 17 de maig, per tal que es llueixin durant les
activitats relacionades amb diades relacionades amb el respecte per la llibertat i
diversitat sexual i de gènere. Aquesta acció s’anirà repetint durant tot l'any en espais
on es pugui abordar la conscienciació contra la LGTBIfòbia.
Els serveis de Cultura i de Joventut han organitzat també activitats en el marc del
Dia contra l’Homofòbia, Així, la Biblioteca del Districte 6 ha programat per dimarts
vinent, 17 de maig, una hora del conte especial amb el títol “Contes Tabú”, per a
infants a partir de cinc anys, sobre el dret d'estimar lliurement, a partir d’una
representació de titelles i altres arts escèniques; i l’lnstitut Santa Eulàlia va acollir
ahir una activitat per a alumnes de 4rt d’ESO anomenada “Normal o anormal?”, en
què es va abordar la temàtica mitjançant un questionari sobre la visualització i
l’acceptació de la orientació sexual.
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A banda de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Terrassa, aquests dies
diferents entitats o institucions adherides al Pacte per a la diversitat afectiva, sexual i
d'identitat de gènere de Terrassa han programat també activitats divulgatives o
reivindicatives per aquests dies, que podeu consultar al web municipal
www.terrassa.cat/lgtbiq o a les xarxes socials.
El 17 de maig de 1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat
de la llista oficial de malalties. Fins aleshores estava considerada un trastorn de la
identitat sexual. Aquest fet es considera un gran pas endavant en la lluita per la no
discriminació per raó de l’orientació sexual, i per això el Dia Mundial Contra
l’Homofòbia i la Transfòbia coincideix amb aquesta efemèride. 26 anys després, la
transsexualitat encara està considerada una malaltia (disfòria de gènere) i, en aquest
sentit, l’Ajuntament de Terrassa i les entitats relacionades amb la diversitat afectiva,
sexual i de gènere recorden que encara resta feina per fer en aquest camp.
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