
A la Conca,
NO POSEM ETIQUETES

Ets lliure de ser com vulguis

Manifest contra la discriminació LGBTI
Empreses i establiments oberts al públic de la Conca de Barberà

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà té un llarg recorregut en polítiques d’igualtat de gènere, com el 
Pla d’Igualtat Comarcal 2018-2021, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), així com recentment 
l’aprovació del Pla de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (LGBTI)  de la Conca de Barberà 
2019-2022, i el corresponent Servei d'Atenció Integral (SAI) per a persones LGBTI.

L’octubre de 2014, s’aprova al Parlament de Catalunya una Llei pionera i molt esperada com és la Llei 
11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, on s’exposa l’obligatorietat de totes les administracions públiques a 
garantir-ne el compliment i fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.

Això no obstant, per desenvolupar i garantir la consecució del respecte sense fissures dels drets de les 
persones LGBTI, i evitar situacions de discriminació i violència, que  impedeixin viure en plena llibertat la 
diversitat sexual i de gènere, és imprescindible la implicació, no sols de les administracions públiques, sinó 
també la col·laboració, coordinació i consens de tots els teixits socials i econòmics, incloent-hi l’àmbit 
privat.

Durant dècades, la comunitat LGBTI ha lluitat per una igualtat de drets en tots els àmbits socials, i han estat 
molt poques les empreses que s'han posicionat en aquest temps per una societat justa en  aquest sentit,  i 
s’han mantingut unes estructures encotillades -i oposades- a adoptar unes polítiques integradores. Avui les 
coses han canviat i són moltes les empreses i els establiments oberts al públic que actualment practiquen 
unes polítiques inclusives i desitgen acostar-se al públic LGBTI.

Com a teixit empresarial i comercial que vol implicar-se en la millora social i que es responsabilitza de 
l’impacte que té en la quotidianitat de la comunitat amb la qual es relaciona, hem d’abordar el respecte a 
l'orientació sexual, de gènere, i d’identitat de gènere des de la tolerància, i també des del reconeixement, la 
reciprocitat i la visibilització; i condemnar totes les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra el 
col·lectiu LGBTI, impedint-hi l’accés o expulsant-ne les persones que violentin de paraula o de fet altres 
persones per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere. 

Cada dia un pas més, per construir una societat inclusiva per a tothom. 

Sra. Carme Pallàs i Gallego
Presidenta

Sra. Aida Morgades i Agüera
Consellera comarcal d’IgualtatMontblanc, setembre 2021
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