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ESTUDI SOBRE LES AGRESSIONS LGTBI-FÒBIQUES DEL 01/01/2019 A 

31/07/2019 

A continuació desgranem les dades que es tractaran en la roda de premsa en relació amb 

una de les principals tasques de l’Observatori Contra l’Homofòbia: el registre de les 

situacions de l’LGBTI-fòbia. Tanmateix, ens centrarem en la ciutat de Barcelona.  

INCIDÈNCIES PER L’LGBTI-FÒBIA REGISTRADES PER L’OBSERVATORI CONTRA 
L’HOMOFÒBIA EN EL PERÍODE 01/01/2019 A 31/07/2019 

CATALUNYA 102 

CIUTAT DE BARCELONA 44 

INCREMENT RESPECTE A L’ANY 2018 MATEIX PERÍODE 40% 

 

Si ens centrem en la ciutat de Barcelona, s’han registrat a 31 de juliol de 2019, 44 

incidències. La següent taula desgrana les 44 incidències per districtes de la ciutat. 

DISTRIBUCIÓ INCIDÈNCIES RESGISTRADES CIUTAT DE BARCELONA 

DISTRICTE INCIDÈNCIES PERCENTATGE 

Eixample 14 31,7% 

Ciutat Vella 9 20,4% 

Sants-Montjuïc 7 15,8% 

Gràcia 4 9,1% 

Sant Martí 4 9,1% 

Sarrià 2 4,5% 

Sant Andreu 2 4,5% 

Horta – Guinardó 1 2,2% 

Sense Dades 1 2,2% 

TOTAL 44 100% 

 

D’aquestes 44 incidències ocorregudes a la ciutat de Barcelona, ens sembla important 

recalcar la situació discriminatòria que viuen les persones LGBTI. 

DISTRIBUCIÓ INCIDÈNCIES REGISTRADES PER COL·LECTIU 

COL·LECTIU INCIDÈNCIES PERCENTATGE 

Lesbiana o Bisexual 4 12% 

Gai o Bisexual 29 66% 

Trans 3 7% 

Generalista 8 15% 

TOTAL 44 100% 

 

L’Observatori Contra l’Homofòbia a través de uns criteris sociològics realitza un anàlisi 

quantitatiu de les incidències que ens comuniquen. A continuació desgranem les 44 

incidències en diferents àmbits, tot seguint els criteris utilitzats en els informes anuals 

que realitza l’entitat en “l’Estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya”. 
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DISTRIBUCIÓ INCIDÈNCIES  REGISTRADES PER ÀMBIT  

ÀMBIT INCIDÈNCIA PERCENTATGE 

Agressions 33 74,9% 

Habitatge 2 4,5% 

Laboral 2 4,5% 

Odi i exaltació 2 4,5% 

Salut 1 2,2% 

Sense Dades 4 9,1% 

TOTAL 44 100% 

 

Com es pot apreciar a la taula, les agressions ocupen un espai central en relació amb les 

incidències registrades per l’Observatori Contra l’Homofòbia a la ciutat de Barcelona. 

Per Agressions entenem atacs verbals, físics, amenaces i assetjament. De les dades que 

disposem, ens volem centrar per la seva rellevància en dos contextos particulars: (1) 

espais d’oci i (2) transport públic. 

DISTRIBUCIÓ D’INCIDÈNCIES ÀMBIT AGRESSIONS 

CONTEXTOS INCIDÈNCIES PERCENTATGE 

Espais d’oci  13 39,3% 

Transport públic 5 15,1% 

Altres 15 45,4% 

TOTAL 33 100% 

 

Tanmateix, de les 44 incidències registrades a la ciutat de Barcelona, l’Observatori 

Contra l’Homofòbia, no només ha registrat la situació discriminatòria per motius 

d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere sinó que ha accionat a iniciativa 

pròpia diferents comunicacions i s’ha encarregat com agent principal d’algunes 

d’aquestes incidències. La següent taula desgrana aquestes accions:  

ACTUACIONS I COMUNICACIONS DE L’OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA 

AGENT/ORGANISME INCIDÈNCIES PERCENTATGE 

Fiscalia Delictes d’odi i 
discriminació 

8 18,1% 

Mossos d’Esquadra 7 15,8% 

Personacions Observatori 5 11,3% 

Comunicació a l’Oficina 
per la No Discriminació 

(OND) 
44 100% 

 

ACCIONS DE L’OBSERVATORI CONTRA L‘HOMOFÒBIA ARRAN DE LES 

SITUACIONS DISCRIMINATÒRIES/AGRESSIONS DETECTADES EN LA 

CIUTAT DE BARCELONA 
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L’Observatori Contra l’Homofòbia arran de les situacions discriminatòries i agressions 

detectades a la ciutat de Barcelona ha engegat diverses accions per intervenir de manera eficaç 

en els diferents contextos i àmbits on s’han produït: 

 Línia WhatsApp - Servei d’Atencions LGTBI-fòbiques. L’acció s’emmarca dins de 

l’expansió dels nostres serveis d’atenció per discriminacions/agressions per motius 

d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. Les persones afectades tindrien a 

la seva disponibilitat un número de telèfon específic mitjançant el servei de Whatsapp 

on poder comunicar l’agresssió LGTBI-fòbica patida. Darrere d’aquest número de 

Whatsapp, estaria personal professional de l’Observatori Contra l’Homofòbia i 

voluntariat que encaixen en els dos serveis que es porten a terme durant tot l’any a 

l’Observatori per oferir una acció immediata tant a nivell legal i jurídic com a nivell 

psicosocial per abordar una situació d’aquestes característiques. 

 

Concretament aquesta línia tindrà una prova pilot entre els dies 19 al 24 d’agost de 

10:00 a 12:00 hores. El número de la línia serà el 699 901 651 i l’atenció serà 

presencial en el Centre LGTBI de Barcelona.   

 

 Petició de Reunió amb Intendència de la Guàrdia Urbana i les Regidories de 

Districte. La coordinació amb diferents organismes institucionals és cabdal per abordar 

d’una manera eficient les situacions de l’LGTBI-fòbia. Creiem que treballar amb els 

cossos i forces de seguretat de la ciutat i amb les representants polítiques dels districtes 

facilita una coordinació i derivacions més àgils per abordar una possible agressió 

LGTBI-fòbica.  

 

 Reunió amb Conseller d’Interior. Petició de reunió per abordar l’actual situació de les 

discriminacions LGTBI-fòbiques, en aquest cas, el context a abordar seria el conjunt de 

Catalunya.  

 

 Coordinació amb Síndic de Greuges i Síndica de Barcelona. Són dos organismes de 

rellevància en la garantia i protecció dels drets humans. La coordinació amb aquests 

organismes sempre ha estat eficaç i ha donat els seus fruits en el cas de comunicar els 

fets discriminatoris pertinents. 

 

 Intervenció transport públic de Barcelona.  Petició d’acció conjunta entre la 

Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Observatori Contra l’Homofòbia. Es 

tracta d’una acció de visibilitat simbòlica, col·locant en 10 estacions a escollir del Metro 

de Barcelona i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la bandera LGBTI i que 

es puguin passar unes falques amb un missatge que el transport públic ha de ser un espai 

lliure de violències LGTBIfòbiques (per motius d’orientació sexual, identitat i/o 

expressió de gènere). Aquesta acció hauria de ser coordinada amb la Regidoria de 

Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i amb la qual l’Observatori Contra 

l’Homofòbia ha treballat arran d’alguna incidència amb uns bons resultats. 

 

 Coordinació amb l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona (OND). El treball 

amb aquest agent institucional és cabdal per la coordinació i intervenció de les 

incidències que ocorren a la ciutat de Barcelona. La relació i comunicació és efectiva i 

s’han establert els canals idonis per establir una millora de protocol per abordar les 
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situacions discriminatòries. De fet l’Observatori Contra l’Homofòbia és una de les 

entitats que participa en la “Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de 

Discriminació” i col·labora en l’informe anual de “La discriminació a la Ciutat de 

Barcelona”.  

 

 

 

 

 


