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Barcelona, 22 de novembre de 2012

Pere Navarro, Joan Herrera, Oriol Junqueras, Alfons
Lòpez-Tena i David Fernàndez de les CUP es
comprometen a aprovar la Llei contra l’Homofòbia el
primer any de la nova legislatura
CiU subscriu el compromís d’elaborar una primera proposta l’any 2013 i
desenvolupar-la al llarg de la legislatura
La Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, el Casal
Lambda, les Famílies Lesbianes i Gais, i el FAGC, han presentat aquest migdia de dijous els
suports polítics aconseguits perquè “la Llei contra l’Homofòbia s’aprovi en el transcurs del
primer any de la X Legislatura del Parlament de Catalunya”.
Després d’haver mantingut contacte i reunions amb els partits amb representació
parlamentària, les entitats LGTB han aconseguit el compromís per escrit dels candidats a la
Presidència de la Generalitat, Pere Navarro del PSC, Joan Herrera d’IC-Verds, Oriol,
Junqueras d’ERC, Alfons Lòpez-Tena de SI i David Fernàndez de les CUP. Per part de CiU,
ha signat Neus Munté, que ha expressat “el compromís de CiU d’impulsar una llei que
combati l’homofòbia i per la igualtat de tracte i no discriminació... Ens comprometem
també a desenvolupar-la durant la propera legislatura, elaborant una primera proposta
durant l’any 2013”.
Com han expressat els portaveus de les entitats LGTB, “no volen anteposar els nostres
interessos a la greu situació que travessa el nostre país, arran de la crisi econòmica i les
seves nefastes conseqüències, als alts nivells d’atur o al drama dels desnonaments, com
tampoc es pot contraposar al clam de tanta gent que vol un Estat propi”, però “creiem
que tothom que treballi per un país més lliure i més just, veurà amb bons ulls la futura
Llei contra l’Homofòbia, perquè no es tracta només dels drets del col·lectiu LGTB, sinó
de construir entre tots i totes un país que garanteixi la igualtat d’oportunitats i el
respecte a les llibertats individuals”.
Les entitats promotores de la iniciativa legislativa esperen que els suports aconseguits siguin
suficients per impulsar la Llei i que aquesta sigui una realitat l’any vinent. I agraeixen
públicament les forces polítiques que han volgut expressar pública i notòriament el seu
compromís polític vers el col·lectiu LGTB.
Tanmateix, les entitats LGTB lamenten que altres forces polítiques, PP i Cs, no s’hagin sumat
al compromís. De tota manera, aquestes entitats volen expressar la seva voluntat “per
continuar treballant, des d’avui mateix, per ampliar el recolzament polític i social a la
iniciativa legislativa perquè la Llei de l’Homofòbia sigui el fruit del major consens
possible entre la classe política, el col·lectiu LGTB i la societat catalana”.

