
MANIFEST DE RECOLZAMENT AL COL·LECTIU LGTBI 

Davant l'organització el proper 12 de febrer d'una xerrada amb el títol "Puc estimar 

tothom? Amor i homosexualitat", organitzada per la delegació de Joventut de 

l'Arquebisbat de Barcelona, que anirà a càrrec de Philippe Ariño, escriptor conegut per 

les seves declaracions en les quals considera que les persones homosexuals no han de 

tenir parella i que manifesta que l'homosexualitat és un món de mentides: 

Les Portaveus de la Comissió d'Igualtat de les Persones: 

• Manifesten el seu rebuig a qualsevol tipus de discriminació i considera que els 

poders públics han de vetllar perquè totes les manifestacions publiques evitin 

conculcar el dret a la no discriminació de cap individu o col·lectiu per motius 

d'orientació sexual, així com de gènere, origen, situació social o religió. 

• Recorden que la llei 11/2014 estableix que per garantir els drets de les lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i 

la transfóbia. la qual estipula que les administracions publiques han de garantir a les 

persones LGTBI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència 

0 discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i 

efectiva, així com el dret a l'assistència jurídica especialitzada relacionada. 

• Insten a l'organització de la xerrada a evitar donar espai a plantejaments que 

atemptin contra el dret a la no discriminació per raó de naixement, raça, sexe, 

identitat de gènere, orientació sexual, religió, opinió o qualsevol altra circumstància 

personal o social. 
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Diputada del GP CSP 
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