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L’HOMOFÒBIA
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2005-2006

- FAGC FRONT D’ALLIBERAMENT
GAI DE CATALUNYA
PRESENTACIÓ:
El present document és la 9ª Memòria Antidiscriminatòria de l’Oficina Antidiscriminatòria per a
Gais i Lesbianes del Front d’Alliberament Gai de Catalunya.
L’Observatori GLT contra l’Homofòbia del FAGC elabora cada any un estudi sobre l’Homofòbia
a Catalunya. Aquesta Memòria, doncs, és un reflex de les agressions i discriminacions a gais i
lesbianes que han succeït durant el curs 2005-2006.
Així mateix ressaltem els casos que per a nosaltres son més importants, ja sigui per la seva
gravetat o perquè creiem important subratllar-ne algun aspecte cabdal. A més a més, adjuntem
al final de la Memòria observacions, recomanacions generals i també el seguiment respecte al
curs passat.

FITXA TÈCNICA:
Total de les denúncies rebudes: 283
Príode: de juliol de 2005 a juny de 2006
Àmbit: Catalunya
Variació respecte el curs anterior: + 5%

TIPOLOGIA I PERCENTATGE:
a) Agressions i discriminacions al carrer i llocs públics:

71%

b) Agressions i discriminacions als serveis públics i administracions:

13%

c) Agressions i discriminacions a l’àmbit laboral

10%
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d) Discriminacions als mitjans de comunicació:

4%

e) Agressions i discriminacions diverses:

2%
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
a) AGRESSIONS I DISCRIMINACIONS AL CARRER I LLOCS PÚBLICS
En aquest apartat recollim les denúncies rebudes a l’Oficina Antidiscriminatòria per casos
d’agressions físiques i/o discriminacions a Gais, Lesbianes i Transsexuals (GLT) que
representen el 71% del total de les 283 denúncies rebudes.
Aquest curs, en aquest apartat, hem patit un augment d’un 9% en relació a les dades del curs
anterior, el que suposa una dada molt lamentable, doncs ens enfrontem a una pujada de
l’homofòbia en la seva vessant més sagnant.
Dins el bloc d’agressions i discriminacions al carrer i llocs públics, hem fet tres subapartats que
expressen la diversificació de les agressions. Concretament els subapartats son:
a1 - “Cruissing”
a2 - Lligar en espais tancats (WC, grans superfícies comercials)
a3 - Al carrer
a1 – “Cruissing”
Sens dubte aquest subapartat recull la gran majoria de les denúncies rebudes a la nostra
oficina, de persones que manifesten haver estat agredides, perseguides, insultades o
molestades quan mantenien relacions interpersonals a espais públics no comercials (parcs)
concentrats fonamentalment en la coneguda zona de “lligue” de Montjuïc.
La seqüència de l’agressió es la següent:
Mentre les persones estan buscant sexe pels voltant de la zona de “cruissing”, s’apropen homes
amb actitud insultat, intimidatòria i en el pitjor dels casos, de violència física. Els gais agredits
opten majoritàriament per fugir i en comptades ocasions, ho denuncien a la policia o a l’Oficina
Antidiscriminatòria.
Aquesta tendència d’agressions a gais en zones de “cruissing”, va tenir el seu punt tràgic el 3
de març passat quan el jove de 27 anys, de Cornellà, J.L.T. va ésser apunyalat fins a la mort
davant del Teatre Lliure.
Aquest cas va fer saltar les alarmes de l’Oficina Antidiscriminatòria del FAGC demanant una
investigació urgent als Mossos d’Esquadra i a la Delegació del Govern. Aquest assassinat va
crear un ambient de pànic entre els usuaris d’aquest espai d’intercanvi sexual. Fruit de la feina
de l’Oficina Antidiscriminatòria, els Mossos d’Esquadra, van detenir l’assassí el passat mes de
maig. El perfil de l’assassí és el d’un home de 45 anys i segons fonts judicials “indigent”. Cal
destacar que en aquest cas la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra ha estat positiva.

a2 - “Lligar” en espais tancats
Un lloc també habitual de trobada interpersonal son els serveis (WC) de les grans superfícies
comercials i estacions de tren o autobusos. En concret les grans superfícies comercials son el
destí de moltes de les denúncies que rebem a l’Oficina. La tipologia de l’agressió és la de
l’actuació desmesurada i sovint violenta per part dels guardes de seguretat de l’establiment on
es produeix l’agressió.
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Concretament volem documentar la de M. C. V., de 36 anys, que va ser tret a la força i
violentament dels passadissos de la porta d’entrada del lavabos de FNAC a Plaça Catalunya
(Barcelona). L’ús dels lavabos per part de les persones és un dret legítim que cal respectar, ja
que del contrari s’estaria vulnerant el dret constitucional a la intimitat. En el cas de M.C.V. els
guardes de seguretat li van produir una erosió cervical i diversos hematomes a l’esquena.
a3 - Al carrer
Hem de puntualitzar com a dada positiva que han disminuït les agressions al carrer pròpiament
dit. Malgrat tot, es continuen produint.
Per exemple, el passat mes de març una transsexual era agredida, a la nit, quan es dirigia a
casa seva, al barri de Gràcia. Aquest cas va ser denunciat immediatament, amb una resposta
ràpida i efectiva del Mossos d’Esquadra.
Un altre cas seria el del jove David, de Sabadell, que és constantment insultat i assetjat quan
passeja per un parc d’aquesta localitat, per un grup de joves incontrolats que fins i tot l’han
arribat a agredir.
Puntualitzar que aquest cas es diferent del d’un altre jove de Sabadell, Dani, que també va
denunciar l’any 2005 agressions i discriminacions homòfobes . Del cas d’en Dani, s’està a
l’espera d’un judici del que ja tenim la qualificació fiscal que tipifica l’agressió d’homòfoba.
En tots dos casos l’actuació de la Policia Nacional ha estat totalment negligent al no atendre
adequadament als denunciants.

b) AGRESSIONS I DISCRIMINACIONS ALS SERVEIS PÚBLICS I A LES
ADMINISTRACIONS
En aquest apartat recollim les denúncies rebudes a l’Oficina Antidiscriminatòria per casos
d’agressions físiques i/o discriminacions a Gais, Lesbianes i Transsexuals (GLT) que
representen el 13% del total de les 283 denúncies rebudes. El que suposa una davallada del
6% respecte al curs 2004 -2005.
Documentem el cas de P. M. C., un gai de 33 anys que el passat 14 de gener va ésser requerit
pels interventors del metro a ensenyar el corresponent títol de transport. P. M. C. va mostrar un
bitllet que segons els responsables de TMB no era vàlid. Fruit d’aquesta controvèrsia es va
generar una discussió on van intervenir també els guardes de seguretat, que van insultar a
l’agredit amb frases com: “tu a mi no me vas a dar por culo, por que eres un maricón y un
moñon”
A part d’aquest insults homòfobs, el van agredir físicament. A conseqüència de l’agressió, va
haver d’anar a un centre d’urgències on li van diagnosticar contusió nasal i síndrome d’ansietat.
Aquest cas va ésser denunciat al Jutjat de Guàrdia i estem a l’espera de que es dicti sentència.
A instàncies del FAGC i la OND (Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona),
TMB va expressar les seves disculpes formals, a l’Oficina Antidiscriminatòria, per aquest
atemptat als drets fonamentals de les persones.
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c) AGRESSIONS I DISCRIMINACIONS A L’ÀMBIT LABORAL
En aquest apartat recollim les denúncies rebudes a l’Oficina Antidiscriminatòria per casos
d’agressions físiques i/o discriminacions a Gais, Lesbianes i Transsexuals (GLT) que
representen el 10% del total de les 283 denúncies rebudes.
Destaquem l’assetjament patit per un treballador de Correus a l’oficina d’Elx (Alacant). Aquest
treballador va denunciar a l’Oficina Antidiscriminatòria el passat 31 de gener que degut a la
seva condició d’homosexual, era insultat i ridiculitzat pels seus superiors.

d) DISCRIMINACIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
En aquest apartat recollim les denúncies rebudes a l’Oficina Antidiscriminatòria per casos
d’agressions físiques i/o discriminacions a Gais, Lesbianes i Transsexuals (GLT) que
representen el 4% del total de les 283 denúncies rebudes.
Volem denunciar de forma categòrica i enèrgica la constant i continua política homòfoba del
diari “La Razón” i el portal web “hazteoir.org”
Aquests dos mitjans fan una crida a la violència i al odi vers les persones GLT. Creiem que
caldria actuar per part del Fiscal General de l’Estat per evitar atemptats a la lliure expressió de
la sexualitat, que no es poden amparar en la llibertat d’expresió.

e) AGRESSIONS I DISCRIMINACIONS DIVERSES
En aquest apartat recollim les denúncies rebudes a l’Oficina Antidiscriminatòria per casos
d’agressions físiques i/o discriminacions a Gais, Lesbianes i Transsexuals (GLT) que
representen el 2% del total de les 283 denúncies rebudes.
Destaquem tres casos:
A) Hem denunciat davant el Síndic de Greuges el qüestionari realitzat per l’hospital Pere Camps
(Barcelona) a l’hora de fer les proves del VIH.
B) Denunciem l’actitud negligent dels Mossos d’Esquadra de Girona, que es van negar a
prendre la corresponent denúncia davant un cas d’homofòbia. Destacar que a instàncies del
FAGC, la responsable dels Mossos d’Esquadra de Girona, va donar les pertinents explicacions
a l’Oficina Antidiscriminatòria.
C) Continuem denunciant el cas de maltractaments i vexacions a X. S. N. per part de membres
de la Policia Nacional el passat estiu del 2004 a una comissaria de l’Eixample de Barcelona.
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OBSERVACIONS I RECOMENCIONS DE L’OBSERVATORI GLT



Subratllar que l’homofòbia, fruit de la visibilitat cada cop més gran del col·lectiu GLT, es
diversifica cada cop més. És a dir, no comptem amb un patró de potencial agressor per la qual
cosa, continua essent necessari campanyes institucionals de prevenció de l’homofòbia,
adreçades al conjunt de la societat i en especial als joves, que a la vegada, son el
col·lectiu que pateix més les agressions.



Exigir al “Fiscal General del Estado”, que actuï d’ofici davant de qualsevol agressió o
discriminació homòfoba produïdes per qualsevol dels diferents agents que generen homofòbia.



Davant les constants agressions i atacs per part de la jerarquia de l’Església catòlica i
mitjans de comunicació afins, vers els drets de gais, lesbianes i transsexuals, demanem que
l’Estat no permeti cap ingerència prenent totes les mesures legals adients.



Dret d’assil polític per a totes aquelles persones membres del col·lectiu GLT
perseguides, castigades o torturades per la seva condició sexual



Els mitjans de comunicació i en especial els públics, haurien de dotar-se del Còdi ètic
elaborat pel CGB per intentar combatre l’homofòbia i donar una visió positiva del fet
homosexual.



Com ja dèiem a l’Informe de l’any 2004-2005, es fa urgent que, per part de la policia
nacional i la resta de cossos de seguretat que intervenen en els casos d’homofòbia, preguin
totes les mesures legals sense menysprear els agredits per la seva opció sexual. En cap cas la
policia pot substituir el criteri d’un jutge per la qual cosa, seria necessari que els agressors
passessin sempre a disposició judicial.
A la memòria d’aquest curs hem detectat un augment significatiu i molt elevat d’actituds
violentes i homòfobes per part d’agents de seguretat. Situació que requereix una
intervenció urgent i adequada per part de les institucions.
És totalment necessari tenir molta cura a l’hora de rebre a una persona que ha estat agredida,
doncs es troba en un estat de crisi emocional, motiu pel qual, cal posar a la seva disposició tots
els mitjans humans i materials possibles.
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Continuem demanant una investigació urgent, on participin observadors del moviment
GLT i d’Amnistia Internacional per aclarir els casos de maltractaments i vexacions a les
comissaries.



Denunciar la política d’admissió en locals de pública concurrència, on moltes vegades
s’incompleix la llei impedint l’accès a persones per la seva opció sexual. Valorem com a molt
negatiu que en els locals destinats a la població GLT es produeixin agressions i discriminacions
als seus usuaris per part dels membres de seguretat d’aquests locals.



Demanar la retirada de les preguntes de caràcter personal i íntim dels tests que es
realitzen a les persones que es fan les proves del VIH.
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TIPOLOGIA I PERCENTATGE:

80
70
60
1

50

2

40

3
4

30

5

20
10
0
1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

1 Agressions i discriminacions al carrer i llocs públics:

71%

2 Agressions i discriminacions als serveis públics i administracions:

13%

3 Agressions i discriminacions a l’àmbit laboral:

10%

4 Discriminacions als mitjans de comunicació:

4%

5 Agressions i discriminacions diverses:

2%
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